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AUKCJA RZEŹBY
PIĄTEK 13.12.2019 - 19:00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY
BYDGOSZCZ / JAGIELLOŃSKA 47 
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl 

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
18.11-13.12
W SIEDZIBIE SDA W BYDGOSZCZY 

PONIEDZIAŁEK-PIĄTEK: 11-19
SOBOTA-NIEDZIELA*: 10-16

*NIEDZIELA HANDLOWA

SCULPTURE AUCTION
FRIDAY 13.12.2019 - 18:00
SOPOT AUCTION HOUSE 
BYDGOSZCZ / JAGIELLOŃSKA 47 
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

PRE-AUCTION DISPLAY 
18.11-13.12
AT THE SOPOT AUCTION HOUSE BYDGOSZCZ  

Monday-Friday: 11-7pm
Saturday-Sunday*: 10-4pm

*shopping Sunday

na okładce: Magdalena Abakanowicz, Ptak
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1
Anna Dębska

(1929 Warszawa - 2014 Łazy)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 800 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 - 5 500 ZŁ

brąz/ bronze
20 x 15 x 15 cm z podstawą / with base

Jej ulubionym tematem były zwierzęta. Po ukoń-
czeniu warszawskiego liceum plastycznego  w  1949 
roku zaczęła studia na Wydziale Rzeźby Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowniach profe-
sorów Tadeusza Breyera i Mariana Wnuka. Obro-
niła dyplom w roku 1954. Po ukończeniu studiów 
zajęła się rzeźbą postaci zwierząt, szczególnie koni. 
Była właścicielką hodowli koni arabskich. Miesz-
kała m.in. w Łazach Starych w gminie Łochów pod 
Warszawą. Od roku 1955 uczestniczyła w wysta-
wach w kraju i za granicą. W roku 1979 wyjechała 
do Stanów Zjednoczonych i pozostała w Kalifornii 
do roku 1995. Po powrocie zamieszkała na stałe 
w Łazach, gdzie stworzyła stadninę koni wyści-
gowych. Od 1995 roku  prowadziła  galerię rzeźb 
plenerowych i kompozycji kameralnych. Jej ulubio-
nym materiałem rzeźbiarskim był brąz, ale używała 
też innych tworzyw: sztucznego kamienia, gliny, 
gipsu, żelbetonu i cementu.

 Jej córką jest Joanna Waliszewska, również 
znakomita rzeźbiarka, krytyk sztuki, pisarka; 
wnuczką jest Aleksandra Waliszewska - malarka.

 Ze wstępu Xawerego Dunikowskiego do wystawy indywidualnej artystki w Zachęcie w 1962 roku:

Prace Anny Dębskiej oszałamiają swą bezpośredniością. Jej styl i technika nie mają żadnego odpowiednika w rzeź-
bie[...] Ze świętą pasją daje własną wizję zwykłego życia cielaczków, wilczków, źrebaczków i lisków… Wzrusza nas emocją 
widzenia uroków i urody tego życia…

Orzeł

Eagle

Her favorite subject was animals. After graduat-
ing from the Warsaw Art High School in 1949, she 
began studying at the Sculpture Department of 
the Academy of Fine Arts in Warsaw in the studios 
of professors Tadeusz Breyer and Marian Wnuk. 
She defended her diploma in 1954. After grad-
uating, she took up sculpture of animals, espe-
cially horses. She was the owner of an Arabian 
horse breeding farm. She resided in Łazy Stare in 
the Łochów region near Warsaw. From 1955 she 
participated in exhibitions in Poland and abroad. 
In 1979 she left for the United States and resided 
in California until 1995. After returning, she settled 
permanently in Łazy, where she created a racing 
horse stud. From 1995, she ran a gallery of outdoor 
sculptures and chamber compositions. Her favorite 
sculpting material was bronze, but she also used 
other materials: synthetic stone, clay, plaster, rein-
forced concrete and cement.

 Her daughter is Joanna Waliszewska, also 
an excellent sculptor, art critic and writer; and 
her granddaughter is Aleksandra Walisze-
wska, a painter.
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Mieczysław Kozłowski

(1952 Otwock)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 15 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 16 000 - 17 000 ZŁ

brąz, kamień/ bronze, stone
56 x 27 x 31 cm

Mieczysław Kozłowski – doktor sztuki. Absolwent 
Szkoły im. A. Kenara w Zakopanem. Studiował 
na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w pracowniach prof. S. Kulona i prof. 
T. Łodziany. Dyplom  uzyskał w 1976 roku. Od 
2000 roku pracuje jako dydaktyk na macierzystej 
uczelni, od 2008 roku prowadzi Pracownię 
Technik Odlewnictwa Artystycznego, której celem 
programowym jest wypracowanie indywidualnego 
spojrzenia na realizację formy rzeźbiarskiej przy 
wykorzystaniu technik odlewnictwa, zwłaszcza 
metody traconego wosku. W roku 2011 uzyskał 
stopień doktora w dziedzinie sztuk plastycznych. 
Mieszka w Otwocku, tutaj wykonuje pracę 
zawodowo-twórczą, realizując swoje rzeźby 
w trudnym materiale, jakim jest brąz i kamień, ale też  
aluminium i  żeliwo. Charakterystyczny dla artysty 
jest tematyczny cykl „Ślady”, obrazujący w dziełach 
nastrój chwili, miejsca, wrażenia pozostające 
w pamięci. Uczestnik wystaw zbiorowych w kraju 
i za granicą (Niemcy, Węgry).

TO PROSTE?
2010

IT’S EASY?
2010

Mieczysław Kozłowski - doctor of arts. A gradu-
ate of the A. Kenar School in Zakopane. He studied 
at the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of 
Sculpture, in the studios of prof. S.Kulon and prof. 
T. Łodziana. He earned his diploma in 1976. Since 
2000, he has been working as a lecturer at his alma 
mater. Since 2008 he has run  the Studio of Artistic 
Foundry Techniques, whose goal is to develop an 
individual view of the implementation of the sculp-
tural form using foundry techniques, especially the 
lost wax method. In 2011 he obtained a PhD in the 
field of visual arts. He lives in Otwock where he 
does professional and creative work. He realises 
his work in difficult materials, namely  bronze and 
stone, but also aluminum and cast iron. Charac-
teristic for the artist is the thematic series “Traces”, 
depicting the mood of the moment, places, and 
impressions in memory. Participant of group exhi-
bitions at home and abroad (Germany, Hungary).
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3
Marek Sierpiński

(Warszawa 1954 - Warszawa 2014)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 200 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 800 - 5 500 ZŁ

drewno/ wood
98 x 33 x 19 cm
nalepka autorska/ artist’s sticker

Postać kobieca

Female figure

Rzeźbiarz, malarz, grafik. W 2011 roku ukończył 
Europejską Akademię Sztuk w Warszawie, na 
Wydziale Malarstwa z dyplomem głównym 
w pracowni profesora A. Fałata. Obronił również 
w aneksie dyplom z rzeźby i grafiki warsztatowej 
u prof. R. Osadczego. Zrealizował wiele indywid-
ualnych wystaw m.in. w Warszawie, Berlinie czy 
Rochester w Stanach Zjednoczonych. Ponadto 
uczestniczył w licznych wystawach zbiorowych 
m.in. Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa i Rzeźby 
w Galerii „Kontakt” (Warszawa 1982), czy wyst-
awie malarstwa, grafiki oraz rzeźby w Chalk Farm 
Gallery (Londyn 1989). Jest autorem wielu znanych 
statuetek np. cykliczna nagroda „Dea Awards” dla 
najlepszych w reklamie, statuetka„Złotego Klowna”. 
Międzynarodowy Festiwal Sztuki Cyrkowej, „Złoty 
Bączek” na nagrodę dla wykonawców Festiwalu 
Przystanek Woodstock, statuetka dla Fundacji Miss 
Świata Anety Kręglickiej, „Mikrofon Popcornu”, stat-
uetka na nagrody dla GSM+ i wiele innych. W rzeź-
bie zajmował go często temat postaci ludzkiej, 
piękna kobiety, macierzyństwa, relacji w parze. 
Starał się też ucieleśnić uczucia i emocje. Mimo 
dużego uproszczenia, a nawet minimalizmu, forma 
rzeźb jest pełna ekspresji. Na dalszym etapie życia 
zajmował się głównie grafiką i malarstwem.

Sculptor, painter, and graphic artist. A graduate of 
the Faculty of Painting at the European Academy of 
Arts in Warsaw. He often sculpts characters “stuck 
in a frame”, clearly emphasising their emotional 
states. He also willingly addresses the subject of 
female beauty, motherhood and relationships.
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Magdalena Abakanowicz

 Absolwentka  warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych (1954) a następnie sopoc-
kiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych. Od 1965 do 1990 roku praco-
wała jako wykładowca na Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu (obecnie Akademia Sztuk 
Pięknych), której od 1979 roku była profe-
sorem. Jest jedną z najbardziej rozpozna-
walnych polskich artystek. Posługiwała 
się różnymi materiałami rzeźbiarskimi 
m.in. kamieniem, brązem i drewnem, 
jednak sławę przyniosło jej  zastosowanie 
w sztuce rzeźbiarskiej materiału nietypo-
wego – tkaniny, gubiąc granicę pomię-
dzy rzeźbą a tkaniną artystyczną. Od lat  
60. modelowała antropomorficzne formy 
z barwionego, usztywnionego, sizalowego 
włókna, noszące nazwę abakanów zgru-
powanych w zwielokrotnione kompozy-
cje. W 1965 roku Abakany nagrodzono 
złotym medalem na Biennale w Sao Paulo. 
Mieszkała i pracowała w Warszawie.

W 1998 roku została odznaczona Krzy-
żem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, rok później otrzymała 
francuski Krzyż Oficerski Orderu Sztuki 
i Literatury. Artystka otrzymała kilkukrot-
nie doktoraty honorowe wielu prestiżo-
wych uczelni, na przykład Royal College 
of Art w Londynie czy School of the Art 
Institute w Chicago. Dzieła rzeźbiarki znaj-
dują się dziś w wielu światowych muzeach 
i galeriach oraz w kolekcjach prywatnych. 
W Polsce największy zbiór jej prac posiada 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

World-renowned Polish sculptor repeat-
edly honoured and awarded. A graduate 
of the Academy of Fine Arts in Warsaw. 
In the years 1965-1990 Abakanowicz 
lectured at the Poznań University of Art. 
She was a Visiting Professor at the Univer-
sity of California. Since the 1960s, she has 
been modeling anthropomorphic forms 
from a dyed, stiffened, sisal shape, called 
abakans, grouped in multiple compo-
sitions. In 1965, Abakany was awarded 
a gold medal at the Sao Paulo Biennale. 
Magdalena Abakanowicz has received 
several Honorary Doctorates from many 
prestigious universities, for example the 
Royal College of Art in London or the 
School of the Art Institute in Chicago. 
Today, the sculptor’s works can be found 
in many museums and galleries around 
the world, and in the collections covered
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4
Magdalena Abakanowicz

(1930 Falenty – 2017 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 380 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 650 000 - 800 000 ZŁ

aluminium/ aluminium
315 x 120 x 160 cm
sygn./ signed: M ABAKANOWICZ 
monogram wiązany/ monogram: AM 2009

Ptak z serii Ucello

Bird from Ucello series

Między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa narzędzia. Wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce 
przekazują mu moją energię. Tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, co wymyka się konceptualizacji. 
Ujawnią nieuświadomione. 

Magdalena Abakanowicz

WYSTAWIANA: 
• wystawa “Magdalena Abakanowicz”, Bydgoskie Centrum 

Sztuki, 9.11.2018-31.12.2018 

PROWENIENCJA: 
• własność artystki

• kolekcja prywatna, Polska
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5
Edward Łagowski

(1943)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 800 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 - 5 000 ZŁ

kamień/ stone
47 x 22 x 17 cm
sygn./ signed: ŁAGOWSKI 87

     

Fascynuje go rzeźba i mniejsza forma, jaką jest meda-
lierstwo, oraz  rysunek i malarstwo. Studiował na  Akade-
mii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 1964-1970 na 
Wydziale Rzeźby. Artysta brał udział w licznych wystawach 
i konkursach zwieńczonych znaczącymi nagrodami i wyróż-
nieniami m.in. hiszpańskie Biennale „Sport w sztukach pięk-
nych” czy Krajowe Olimpijskie Konkursy Sztuki, laureat 
Wawrzynów Olimpijskich (1988, 1994), prestiżowej nagrody 
Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jednym z tematów 
poruszanych w jego twórczości jest sport. Tworzy w kamie-
niu, drewnie i ceramice. Prace jego autorstwa znajdują się 
w zbiorach wielu muzeów oraz w kolekcjach prywatnych 
w kraju i za granicą, m.in. Muzeum Narodowym w Warsza-
wie, Muzeum Medalierstwa we Wrocławiu, Muzeum 
Mennicy Państwowej w Warszawie, Muzeum Sportu 
w Warszawie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, 
Muzeum Męczeństwa na Majdanku w Lublinie, Muzeum 
im. A Puszkina w Moskwie, Muzeum Sportu w Madrycie, 
Muzeum AIAM w Rzymie, British Museum w Londynie oraz 
w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

 Łagowski is fascinated by sculpture, medallion art,  as 
well as drawing and painting. He studied at the Academy 
of Fine Arts in Warsaw between 1964-1970 at the Faculty 
of Sculpture. The artist has participated in numerous exhi-
bitions and competitions crowned with significant prizes 
and awards, including the Spanish Biennale “Sport in the 
Fine Arts” or the National Olympic Art Competitions, Olym-
pic Laurels (1988, 1994), the prestigious Polish Olympic 
Committee award. One of the topics he touches on in his 
work is sport. He creates in stone, wood and ceramics. 
His works are in the collections of many museums and 
private collections in the country and abroad, including 
the National Museum in Warsaw, the Medallion Museum 
in Wrocław, the Museum of the State Mint in Warsaw, the 
Museum of Sport in Warsaw, the Museum of the Polish 
Army in Warsaw, the Museum of Martyrdom at Majdanek 
in Lublin, the Pushkin Museum in Moscow, the Sports 
Museum in Madrid, the AIAM Museum in Rome, the 
British Museum in London and in private collections at 
home and abroad.

Postać
1987

Character
1987
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6
Edward Łagowski

(1943)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 - 4 000 ZŁ

kamień, brąz/ stone, bronze
8,5 x 18,5 x 21,5 cm
sygn./ signed: ŁAGOWSKI

     

Akt

Nude

Mam dom, rodzinę, znajomych, kolegów, przyjaciół (przeciwników też), lecz żyję w świecie równoległym, w którym królują 
obrazy, przedmioty, kształty i formy, twarze, postaci, las, rzeka, jezioro. Wszystko to jest we mnie przetwarzane i uwrażliwiane. 
Moje rzeźby, obrazy, rysunki i medale są wynikiem moich obserwacji, doznań, przemyśleń, mojej wrażliwości. 

Edward Łagowski
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7
Sylwester Ambroziak

(1964 Łowicz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 400 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 500 - 6 500 ZŁ

ceramika, farba/ ceramic, paint
32 x 25,5 x 26 cm
sygn./signed: Ambroziak 2017

Zajmuje się rzeźbą, rysunkiem, instalacją i ekspery-
mentalnym filmem animowanym. W latach 1983–1989 
studiował na ASP w Warszawie na Wydziale Rzeźby 
w pracowniach prof. Jerzego Jarnuszkiewicza, Stani-
sława Kulona i Grzegorza Kowalskiego oraz w pracowni 
prof. Mariana Czapli. W roku 1989 obronił pracę dyplo-
mową pt. „Kuszenie św. Antoniego”, której promoto-
rem był prof. Grzegorz Kowalski. W latach 1990–1992 
w ramach stypendium Fundacji Notoro i Centrum Rzeźby 
Polskiej w Orońsku zrealizował tryptyk monumental-
nych rzeźb z brązu „Jeździec Polski”. W 1997 otrzymał 
wyróżnienie za rzeźbę „Kain i Abel” na wystawie „Sacrum” 
w Częstochowie. Był stypendystą Fundacji Kultury (1993–
1994) oraz stypendystą Kulczyk Foundation (2004–2005). 
Charakterystyczna dla jego rzeźb jest groteska, przedsta-
wia postaci ludzkie o nieprawidłowych proporcjach i znie-
kształconych rysach twarzy, przypominające afrykańskie 
ludowe maski. Pozbawia je indywidualnych rysów twarzy. 
Opracował swój rozpoznawalny, niepowtarzalny styl 
schematyczny i pozornie prymitywny. Tworzy rzeźby 
pojedyncze, ale też grupy, instalacje lub sceny  wielopo-
staciowe. Materiały z którymi pracuje to drewno, głównie 
w opracowaniu dużych form rzeźbiarskich, silikon, żywice 
sztuczne i włókno szklane. Drobniejsze formy wykonuje 
też z brązu, aluminium i wosku. Rzeźby Ambroziaka znaj-
dują się m.in. w kolekcjach Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Radomiu, Muzeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum 
Rzeźby Współczesnej CRP w Orońsku, Muzeum Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, Muzeum Okręgowego 
w Bielsko-Białej, Centrum Sztuki Współczesnej Gale-
ria El w Elblągu, Starego Browaru w Poznaniu, Galerii 
Miejskiej Arsenał w Poznaniu, Kunsthalle Exnergasse 
we Wiedniu, Galerii Promocyjnej w Warszawie, Fundacji 
Kultury w Warszawie.

Głowa
2017

Head
2017

An artist who works mainly in  sculpture, drawing, 
installation and experimental animated film. In the years 
1983–1989 he studied at the Academy of Fine Arts in 
Warsaw in the Sculpture Department in the studios of 
prof. Jerzy Jarnuszkiewicz, Stanisław Kulon, Grzegorz 
Kowalski and prof. Marian Czapla. In 1989 he defended 
his thesis entitled “Temptation of Saint Anthony”, under 
the supervision of prof. Grzegorz Kowalski. In the years 
1990–1992, as part of a scholarship from the Notoro Foun-
dation and the Polish Sculpture Centre  in Orońsko, he 
realised a triptych of monumental bronze sculptures 
called “Polish Rider”. In 1997 he received an award for 
his sculpture “Cain and Abel” at the “Sacrum” exhibition 
in Częstochowa.

Moich postaci nie traktuję tylko jako rzeźbę, to mój język, rodzaj teatru, sposób komunikowania. To bliższe szamanizmowi...

Sylwester Ambroziak
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8
Grzegorz Witek

(1976 Ciężkowice) 

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 000 - 7 500 ZŁ

cynk/ zinc
56 x 21 x 21 cm
sygn./ signed: WG

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
na Wydziale Rzeźby, uzyskał dyplom  w pracowni 
prof. Adama Myjaka (2001). Stosuje w swojej twór-
czości oprócz marmuru i drewna nietypowe mate-
riały, takie jak szkło, woda, rośliny. Pomagają mu 
wyrazić jego artystyczną wizję i ekspresje. Tworzy 
rzeźby, których bohaterami są ludzie, życie, uczu-
cia i przemijanie. Wielokrotnie nagradzany i wyróż-
niany, uczestniczył w wielu indywidualnych 
i zbiorowych wystawach w kraju i za granicą.

[...] jednym z najważniejszych elementów moich prac jest ‚przestrzeń’, która może się wytworzyć ‚POMIĘDZY’ odbiorcą 
a obiektem [...]

Grzegorz Witek

Figura stojąca z cyklu Dialog

Standing figure of Dialogue series

Graduate of Faculty of Sculpture at Academy of 
Fine Arts in Warsaw. He received his degree in 2001 
in Adam Myjak’s studio. In his works he uses not only 
marble and wood but also atypical materials such 
as glass, water and plants. They help him express 
his artistic vision. His sculptures portray people, 
feeling, life and its passing. He was awarded and 
honoured many times. His works were showed at 
many both solo and group exhibitions.
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ARTYSTA NIEOKREŚLONY / UNKNOWN ARTIST

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 000 - 6 000  ZŁ

brąz/ bronze
43 x 27 x 19 cm
 

Apollo belwederski

The Belvedere Apollo
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Wacław Bębnowski

(1865 Dubieniec – 1945 Aleksandrów Kujawski)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 9 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 11 000 - 12 000 ZŁ

terakota, patyna jasnozielona/ teracotta, light green patina
23 x 25 cm

LITERATURA:
• Krystyna Kotula, Wacław Bębnowski 1865-1945. Katalog 

dzieł ze zbiorów Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku, Włocławek 2009, s45.

Wacław Bębnowski, polski rzeźbiarz i ceramik, członek 
„szkoły monachijskiej“. Od roku 1888 studiował na 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Izydora 
Jabłońskiego (1865-1905) i Alfreda Dauna (1854-1922). 
W 1893 roku rozpoczął studia w Klasie Rzeźbiarskiej na 
Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium; 
studiował u Wilhelma von Rümanna (1850-1906). Ponadto 
studiował także na Académie Colarossi w Paryżu pod 
kierownictwem Françoisa-Laurenta Rolarda (1842-1912). 
Od około 1897 roku prowadził własną pracownię ceramiki, 
w której tworzył dekoracyjne rzeźby i naczynia. W 1903 
roku, sugerując się propozycją Leona Wodzińskiego, 
znajomego jeszcze z czasów paryskich, założył w jego 
majątku Służewo na Kujawach warsztat, w którym 
tworzył  na  zlecenie  chrzcielnice, ozdoby figuralne 
na ambony i drogi krzyżowe z terakoty do okolicznych 
kościołów. W 1905 roku kupił od Wodzińskiego dom 
w Aleksandrowie Kujawskim, w okolicach którego 
występowały złoża gliny. Dawał lekcje rysunku 
w szkołach miejskich i we własnej pracowni. Z sukcesem 
sprzedawał swoje prace, głównie rzeźby i ozdobne 
naczynia, w kraju i za granicą. Twórczość artysty 
przez cały czas znajdowała się przede wszystkim pod 
wpływem secesji i symbolizmu. Zafascynowany przyrodą 
rzeźbił figurki zwierząt, dzbany i misy z motywami 
roślinnymi, fascynował go też świat mitologii Dalekiego 
Wschodu. Swoje prace wykonywał głównie w terakocie, 
stosując jednocześnie opracowaną przez siebie technikę 
patynowania.  Jego prace znajdują się w Muzeach 
Narodowych w Poznaniu i Warszawie oraz w Muzeum 
Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku.

Waza dekorowana gałązkami i owocami oliwki
1914

Vase with four handles
1914

Wacław Bębnowski was a Polish sculptor, ceramist 
and member of the Munich School”. From 1888, he stud-
ied at the Academy of Fine Arts in Cracow under Izydor 
Jabłoński (1865-1905) and Alfred Daun (1854-1922). In 
1893 he began studying in the Sculpting Class at the 
Royal Academy of Fine Arts in Munich under Wilhelm 
von Rümann (1850-1906). In addition, he also studied at 
the Académie Colarossi in Paris under the direction of 
François-Laurent Rolard (1842-1912). From around 1897 
he ran his own ceramics workshop, where he created 
decorative sculptures and dishes. In 1903, after a sugges-
tion from his friend Leon Wodziński, Bębnowski founded 
a workshop at his estate in Służewo. Here he sculpted 
baptismal fonts, figural decorations for pulpits and 
stations of the cross from terracotta on request to local 
churches. In 1905, he bought a house from Wodziński  
in Aleksandrów Kujawski, in the vicinity of which there 
were deposits of clay. He gave drawing lessons in munic-
ipal schools and in his own studio. He successfully sold 
his works, mainly sculptures and decorative dishes, at 
home and abroad. The artist’s work was heavily influ-
enced by Art Nouveau and Symbolism. Fascinated with 
nature, he sculpted animal figurines, jugs and bowls 
with floral motifs, he was also fascinated by the world 
of far-eastern mythology. He mainly created his works 
in terracotta, using the patina technique he developed. 
His works are in the National Museums in Poznań and 
Warsaw as well as in the Kuyavian and Dobrzyń Lands 
Museum in Włocławek.
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11
Bente Kluge

(1960 Yellowknife)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 12 000 ZŁ 
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 14 000 - 15 000 ZŁ

brąz, podstawa z granitu/ bronze, granite base
24 x 25 x 12 cm
sygn./signed: BK

Norweska rzeźbiarka urodzona w Kanadzie, 
ma za sobą studia w Państwowej Wyższej Szkole 
Rzemiosł Artystycznych i Projektowania Przemy-
słowego w Oslo na Wydziale Kostiumów Teatral-
nych (1979-1983). Następnie  zagościła w Polsce 
- na Wybrzeżu. Najpierw była stypendystką (1985-
1986) Wydziału Rzeźby gdańskiej Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, a następnie 
w latach 1994-2000 studiowała rzeźbę na Akade-
mii Sztuk Pięknych w Gdańsku, gdzie uzyskała 
dyplom w pracowni profesora Edwarda Sitka. 
Obecnie mieszka i tworzy w Polsce. Uczestniczyła 
w wielu wystawach indywidualnych oraz zbioro-
wych w Polsce i w Norwegii. Prace artystki znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych. Bente Kluge 
poszukuje inspiracji zarówno w naszej rodzimej, 
jak i w norweskiej kulturze ludowej, interesuje ją 
magia i sen.  W swoich pracach podejmuje  często 
motywy drogi i podróży. W jej rzeźbach można 
znaleźć nawiązania do jej doświadczeń jako projek-
tantki kostiumów teatralnych. Artystka do wykona-
nia rzeźb używa zarówno tradycyjnych materiałów, 
jak i współczesnych, bez oporów wykorzystuje 
nowe rozwiązania technologiczne. Fascynują ją 
odlewy z brązu, ale eksperymentuje też z  odle-
wami  z tworzyw sztucznych, w jej pracach poja-
wia się również szkło. Zauważyła, że odpowiednio 
przygotowane odlewy silikonowe rzeźb, właściwie 
podświetlone, mogą imitować efekt szkła.

Rydwan

Chariot

Norwegian sculptor born in Canada, who lives 
and creates in Poland. In the years 1979-1983 she 
studied Costume Design at the College of Fine 
Arts in Oslo. In 2000 she graduated Sculpture at 
the Academy of Fine Arts in Gdańsk - she earned 
her degree in the sculpture studio of Professor 
Edward Sitek. She has participated in numerous 
individual and collective exhibitions in Poland and 
Norway. The artist’s works can be found in many 
private collections. Bente Kluge looks for inspi-
ration in Polish and Norwegian folk culture, while 
in her works she takes up the theme of the road. 
The artist’s sculptures, not without reason, bear the 
characteristics of her previous experiences - the 
experiences of a theater puppet designer and the 
experiences that the artist gained from her studies 
at the studio of Professor Edward Sitek.
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Konstanty Laszczka

(1865 Makowiec Duży - 1956 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 1 500 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 - 4 000 ZŁ

brąz patynowany/ patinated bronze
średnica/ diameter: 15 cm
sygn./signed: Konstanty Laszczka 1921 r.

Urodzony w chłopskiej rodzinie, od najwcześniejszych 
lat wykazywał duży talent artystyczny. Naukę rozpo-
czął w szkole elementarnej w Dobrem. Właściciele 
pobliskiego majątku ziemskiego Ostrowscy zauważyli 
nieprzeciętny talent młodego artysty i na własny koszt, 
w 1885 roku, posłali dwudziestoletniego Konstantego na 
kształcenie do Warszawy. Trafił do pracowni rzeźbiarzy 
– Jana Kryńskiego i Ludwika Pyrowicza.  W tym samym 
roku zdobył pierwszą nagrodę Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych, którą było pięcioletnie stypendium na 
naukę w Paryżu,  m.in. u Alexandre’a Falguiére’a w École 
Nationale et Spéciale des Beaux Arts – obecnej Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Pod wpływem fran-
cuskiego profesora, młody artysta staje się  świadomym 
swojego talentu twórcą. W 1897 roku wraca do Warszawy 
i obejmuje funkcję  nauczyciela przedmiotów artystycz-
nych, a następnie  zaproszony przez rektora krakowskiej 
uczelni Juliana Fałata przyjmuje propozycję objęcia 
Katedry Rzeźby ASP w Krakowie. Prowadzi ją od 1900 do 
1935 roku, gdy w proteście przeciw utworzeniu obozu 
dla więźniów politycznych w Berezie Kartuskiej odcho-
dzi z państwowej uczelni. W latach 1900-1910 organi-
zuje własną pracownię ceramiki artystycznej i użytkowej, 
w której sprawuje patronat artystyczny dla fabryki fajan-
sów Józefa Niedźwieckiego w Dębnikach i w Skawinie. 
Studentami jego pracowni byli m.in. Bolesław Biegas, 
Henryk Kuna, Stanisław Szukalski czy Xawery Dunikowski. 
W początkowym okresie  tworzył realistyczne portrety, 
którym nadawał cechy symboliczne, wśród nich m.in. 
znalazła się „Rozpacz” (1894), „Żal” (1901) czy „Nostalgia” 
(1903). Ogromny wpływ na dalszą twórczość Konstan-
tego Laszczki miał August Rodin,  szczególnie w symbo-
licznych aktach kobiecych z początku XX wieku. Twórca 
licznych portretów, monumentalnych rzeźb nagrobnych 
m.in.: Anioł Zemsty, Cmentarz Rakowicki, 1910 r. i pomni-
kowych zniszczonych podczas II wojny światowej m.in. 
Pomnika Henryka Sienkiewicza w Bydgoszczy, 1927 r.

Plakieta z wizerunkiem Leona Wyczółkowskiego (awers), 
figura pegaza (rewers)

Plaque with the image of Leon Wyczółkowski (obverse), 
pegasus figure (reverse)

Born into a peasant family, he showed great artistic 
talent from an early age, but the financial situation of 
his family did not allow the future sculptor to be prop-
erly educated. He started his education at an elemen-
tary school in Dobr. The owners of the nearby Ostrowscy 
estates  noticed the extraordinary talent of the young 
artist and in 1885, at their own expense, sent twenty-year-
old Laszczka to study in Warsaw. He went to work in the 
studio of sculptors Jan Kryński and Ludwik Pyrowicz. In 
the same year he won the first prize of the Society for the 
Encouragement of Fine Arts, which was a five-year schol-
arship to study in Paris under Alexandre Falguiére at the 
École Nationale et Spéciale des Beaux Arts - the current 
State College of Fine Arts (École nationale supérieure des 
beaux-arts). Under the influence of the French professor, 
the young artist became a creator aware of his talent. In 
1897 he returned to Warsaw and became the teacher of 
arts subjects, and then was invited by the rector of Cracoe 
University, Julian Fałat, to lead the sculpture department 
of the Academy of Fine Arts in Krakow. He headed it from 
1900 to 1935 when, in protest against the creation of 
a camp for political prisoners in Bereza Kartuska, he left 
the state university. In the years 1900-1910, he organized 
his own artistic and ceramics workshop, in which he held 
the artistic patronage of Józef Niedźwiecki’s factory in 
Dębniki and Skawina. He was one of the founders of the 
Art Society “Sztuka”. He educated outstanding succes-
sors, who were the precursors of modern trends. His 
students were, among others, Bolesław Biegas, Henryk 
Kuna, Stanisław Szukalski and Xawery Dunikowski.





30

13
Barbara Falender

(1947 Wrocław)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 64 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 66 000 - 68 000 ZŁ

aluminium/ aluminium
40 x 80,5 x 25,5 cm
sygn./ signed: FALENDER

PRACA ZREALIZOWANA W OROŃSKU W 2011 ROKU 
W CZARNYM MARMURZE.
W 2016 ROKU TRAFIŁA DO KOLEKCJI MUZEUM 
NARODOWEGO W KRAKOWIE.

Rzeźbiarka, malarka, fotografka, studiowała 
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1966–1972 w pracowni Jerzego Jarnuszkiewi-
cza. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w 1972 
roku. Fascynuje ją rzeźba, rysunek oraz fotogra-
fia. Zazwyczaj rzeźbi w kamieniu i brązie, często 
łącząc ze sobą różnorodne materiały lub gatunki 
marmuru. W latach 1973-1974 prowadziła badania 
nad zastosowaniem tworzyw sztucznych (epok-
sydu) w rzeźbie. Od lat osiemdziesiątych sięga 
też po materiały bardziej kruche – jak na przy-
kład porcelanę. Ciekawi ją piękno ciała ludzkiego, 
odwołuje się często do tradycji antycznej. Więk-
szość prac artystki powstała w Orońsku. Okazją 
do zobaczenia dorobku Barbary Falender była 
retrospektywna wystawa w orońskim Muzeum 
Rzeźby Współczesnej na przełomie 2007/2008 
(kurator Mariusz Knorowski). Artystka uczestniczyła 
w licznych wystawach zbiorowych i indywidu-
alnych w Polsce oraz poza granicami kraju.

Sarkofag to połączenie archetypu sarkofagu, 
znanego od czasów antycznych, z ogrodowym 
hamakiem. Dzieło stanowi metaforę snu, śmierci, 
ale i bliskości. 

A sculptor, painter, and photographer, she stud-
ied at the Academy of Fine Arts in Warsaw between 
1966–1972 in Jerzy Jarnuszkiewicz’s studio. She 
received her degree with distinction in 1972. She 
is fascinated by sculpture, drawing and photogra-
phy. He usually carves in stone and bronze, often 
combining various materials or types of marble. 
In 1973-1974 she conducted research on the use 
of plastics (epoxy) in sculpture. Since the eighties, 
she has also been using more fragile materials such 
as porcelain. She is interested in the beauty of the 
human body, often referring to ancient traditions. 
Most of the artist’s works were created in Orońsko. 
Barbara Falender’s achievements were on display 
at a retrospective exhibition curated by Mariusz 
Knorowski at the Museum of Contemporary Sculp-
ture in Orońsko in 2007/2008. The artist has partici-
pated in numerous group and individual exhibitions 
in Poland and abroad.

Szkic do sarkofagu dla rodziców

Sketch to the sarcophagus for parents
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Starałam się uchwycić współobecność dwojga ludzi spowitych całunem w somnambulicznym stanie, na poły martwi i żywi

Barbara Falender, Szkic do sarkofagu dla rodziców/ Sketch to the sarcophagus for parents
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Janusz Mirosław Dembowski

(1953 Giżycko)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 7 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 - 10 000 ZŁ

czarny dąb, granit/ black oak, granite
130 x 16 cm
sygn./signed: Janusz Dembowski

Artysta o bardzo szerokich zainteresowaniach, 
jest rzeźbiarzem, malarzem, rysownikiem, a także 
poetą. Swoją przygodę ze sztuką rozpoczął w 1969 
roku w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
Im. Antoniego Kenara w Zakopanem. W latach 
1974-1980 studiował na PWSSP (obecnie ASP) 
w Gdańsku. Od 1988 prowadzi otwartą pracownię 
przy ul. Mariackiej w Gdańsku. Jest artystą bardzo 
aktywnym; bierze udział w licznych plenerach 
i spotkaniach artystycznych. Przez cały okres swojej 
twórczości stworzył wiele monumentalnych form 
rzeźbiarskich i realizacji. Wystawiał swoje prace 
w Polsce i za granicą, m.in. w Holandii i we Francji. 
Był nagradzany, m.in. Nagrodą Marszałka Woje-
wództwa Kujawsko-Pomorskiego (2018), Meda-
lem Marszałka Województwa Pomorskiego (2018). 
Artysta swoich prac nie nazywa rzeźbami, lecz po 
prostu „kamieniami”, komponuje je ze znalezionych 
fragmentów kilkusetletnich dębów i innych natural-
nych materiałów. Jego ulubionym tworzywem jest 
kamień i czarny dąb.

Jestem archeologiem - wydobywam na powierzchnię zapomniane, zdawać by się mogło minione, zaprzeszłe, ale 
jakże aktualne – wszechobecne. Wydobyć – zapisać – przekazać innym – oto cel archeologa-artysty.

Janusz Mirosław Dembowski

 He is an artist with very wide interests, he is 
a sculptor, painter, draftsman, as well as a poet. 
Dembowski began his adventure with art in 1969 
at the Antoni Kenar State Secondary School of Fine 
Arts in Zakopane. Between 1974-1980 he studied 
at PWSSP (currently the Academy of Fine Arts) 
in Gdańsk. Since 1988, he has been running an 
open studio at Mariacka Street in Gdańsk. He is 
a very active artist, taking part in numerous open 
air and artistic meetings. Throughout the entire 
period of his work he has created many monumen-
tal sculptural forms. He has exhibited his works in 
Poland and abroad, including in the Netherlands 
and France. His awards included the Award of the 
Marshal of the Kuyavian-Pomeranian Voivode-
ship (2018), Medal of the Marshal of the Pomera-
nian Voivodeship (2018). The artist does not call his 
works sculptures, but simply “stones”. He composes 
them from fragments of several hundred year old 
oaks and other natural materials. His favorite mate-
rial is stone and black oak.

Wyniesiona

Raised





36

Był inżynierem, fotografem, rzeźbiarzem, 
rysownikiem, grafikiem. Artysta rozpoczął naukę 
w Sanoku, tam ukończył gimnazjum i liceum. Po 
maturze zdawał zarówno na Akademię Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, jak i na architekturę. W 1947 r. 
rozpoczął studia na Wydziale Architektury Akade-
mii Górniczo- Hutniczej, obecnej Politechniki 
Krakowskiej. Po jej ukończeniu w 1952 roku, zobo-
wiązany nakazem pracy, musiał pozostać najpierw 
w Krakowie, potem przenieść się do Rzeszowa, 
by w 1955 r. powrócić do Sanoka. W 1951 r. ożenił 
się z Zofią Stankiewicz, która w latach 50. XX w. 
pozowała do wielu fotografii artystycznych męża. 
W latach 1959-1970 pracował w fabryce auto-
busów Autosan jako projektant, większość jego 
projektów nie weszła do produkcji. W rodzinnym 
mieście Zdzisław Beksiński zaczął swoją karierę 
artystyczną od fotografii, okazując się samodziel-
nym i nowatorskim twórcą, wyprzedzając wiele 
odkryć awangardy europejskiej. Był członkiem 
Związku Polskich Artystów Fotografików. Jesz-
cze pracując w Rzeszowie, zaczął przygotowy-
wać dużo szkiców rysunkowych, notował swoje 
pomysły, które w latach późniejszych realizował. 
W Sanoku zainteresował się twórczością rzeźbiar-
ską, tworzył abstrakcyjne rzeźby pełnoplastyczne 
i reliefy wykonywane głównie z metalu, drutu 
i blachy.  W swojej twórczości pełnej symbolicznej 
aluzji Beksiński również  opracował swój wyjątkowy 
nowatorski styl. Znamy niewiele jego rzeźb, praw-
dopodobnie związane to było z ograniczeniami 
przestrzennymi i brakiem  odpowiednich warun-
ków. Opuszczając Sanok, przekazał do Muzeum 
Narodowego we Wrocławiu figuratywne rzeźby, 
które powstały w latach 60. do Muzeum Narodo-
wego we Wrocławiu. W kolekcji Muzeum Histo-
rycznego w Sanoku znajduje się m.in. „Hamlet”, 
cykl głów z patynowanego gipsu oraz metalowe 
reliefy – uproszczone twarze ze zwielokrotnionymi 
oczami, ustami, nosami, ukazane en face. Niezwy-
kła oryginalność tej sztuki zaowocowała zaprosze-
niem na stypendium do Stanów Zjednoczonych  
do Muzeum Guggenheima  w 1960 roku, z którego 
artysta nie skorzystał. Największe uznanie przynio-
sła Beksińskiemu twórczość malarska.

 Beksiński was an engineer, photographer, 
sculptor, draftsman, and graphic artist. The 
artist began his education in Sanok, where he 
finished junior high and high school. In 1947, 
he began studying at the Faculty of Archi-
tecture of the AGH University of Science 
and Technology currently at the Cracow 
University of Technology. After finishing, in 
1952, being obliged to work, he had to stay 
first in Cracow, then move to Rzeszów, and 
in 1955 return to Sanok. In 1951 he married 
Zofia Stankiewicz who in the 1950s posed for 
many artistic photographs of her husband. 
In the years 1959–1970 he worked at the 
Autosan bus factory as a designer, however 
most of his designs did not enter production. 
In his hometown, Zdzisław Beksiński began 
his artistic career with photography, prov-
ing himself an independent and innovative 
creator, ahead of many discoveries of the 
European avant-garde. He was a member of 
the Association of Polish Art Photographers. 
While still working in Rzeszów, he began to 
prepare a lot of sketches, he noted his ideas 
which he implemented in later years. In Sanok 
he became interested in sculpting, he created 
abstract full-plastic sculptures and reliefs 
made mainly of metal, wire and sheet metal. 
In his work full of symbolic allusion, Beksiński 
also developed his unique innovative style. 
We know very little of his sculptures, proba-
bly related to space constraints and the lack 
of appropriate conditions. Leaving Sanok, 
he donated figurative sculptures that were 
created in the 1960s to the National Museum 
in Wrocław. In Sanok, apart from the large 
figurative Hamlet, there is a series of heads 
made of patinated plaster, there are also 
metal reliefs - simplified faces with multiplied 
eyes, lips, noses, shown from the front. The 
extraordinary originality of this art resulted 
in an invitation to a scholarship to the United 
States to the Guggenheim Museum in 1960, 
which the artist declined. Beksiński remains 
best known for his painting.

Zdzisław Beksiński
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15
Zdzisław Beksiński

(1929 Sanok - 1999 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 350 000 ZŁ ● 
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 500 000 - 650 000 ZŁ 

metal, technika własna/ metal, own technic
188 cm

PROWENIENCJA / PROVENANCE:
• atelier artysty, kolekcja przyjaciela artysty Aleksandra Szydły, 

Katowice, kolekcja prywatna/ private collection

LITERATURA
• Magdalena Grzebałkowska, Beksińscy. Portret podwójny, 

Znak, Kraków, 2014 s.104.

• Zdzisław Beksiński, opracowanie zbiorowe, Wiesław 
Banach (wstęp), wyd. Bosz 2017

Reprodukowana [...] rzeźba to jedno z najpiękniejszych osiągnięć sanockiego mistrza. Rzeźba [...] czy relief? 
Trudno  jednoznacznie odpowiedzieć. Beksiński lubuje się w takich niejednoznacznościach. Postać to zapewne, 
z wydartym, postrzępionym torsem. Przerywającym – jak często u niego – jednorodność powierzchni, bo trudno 
tu nawet mówić o przestrzenności. Praca zbudowana jest z samych niedopowiedzeń, nawet skojarzenia an-
tropomorficzne nie są pewne, ale czujemy piękno materii, połyskliwej i postrzępionej faktury, subtelnej formy.

Zdzisław Beksiński, opracowanie zbiorowe, Wiesław Banach (wstęp), wyd. Bosz, 2017 r., s.6.

Bez tytułu
przed 1960 r.

Untitled
before 1960
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16
Henryk Burzec

(1919 Międzyrzec Podlaski - 2005 Zakopane)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 500 - 8 000 ZŁ

drewno jesionowe/ ash wood
56 x 32 x 14 cm
sygn./ signed: H.BURZEC

Artysta po szkole powszechnej ukończył trzyletnią 
rzemieślniczą szkołę stolarską w Brześciu nad Bugiem, 
a w 1936 roku rozpoczął naukę w Szkole Przemysłu 
Drzewnego.  W 1938 roku został wyróżniony nagrodą 
przez Izbę Rzemieślniczą w Krakowie za szczególną 
pilność w nauce rzemiosła. Po zakończeniu II Wojny 
Światowej  rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Jego profesorem rysunku był Czesław 
Rzepiński, grafiki prof. Andrzej Jurkiewicz i Konrad Srzed-
nicki, natomiast rzeźby – jeden z najwybitniejszych 
polskich rzeźbiarzy – prof. Xawery Dunikowski.  Współ-
pracował z  Dunikowskim m. in. przy głowach wawelskich 
oraz przy powstawaniu Pomnika Powstańców Śląskich 
na Górze Św. Anny. Po ukończeniu akademii Burzec 
zamieszkał na Śląsku, gdzie w miejscowości Rydułtowy 
w ognisku plastycznym był instruktorem rzeźby, a przede 
wszystkim rozpoczął pracę w śląskich kościołach przy 
realizacji ołtarzy, rzeźb, jaki i całych wnętrz kościelnych 
(m.in. Kościół Matki Bolesnej w Brzęczkowicach, Kościół 
Cyryla i Metodego w Knurowie, Kościół Matki Boskiej 
Anielskiej w Ruptawie, Kościół Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła w Mrzeżynie). W 1954-1956 artysta był nauczycie-
lem rzeźby w zakopiańskim Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych. W latach sześćdziesiątych wykonał kilka 
rzeźb plenerowych dla miasta Mielca. Rzeźby wykonane 
zostały w żelbetonie, co umożliwiało znaczną swobodę 
w kształtowaniu   wypowiedzi w  monumentalnej formie. 
Ostatnie lata życia spędził w Zakopanem.  W 1999  został 
odznaczony najwyższą Złotą Odznaką ZPAP za szcze-
gólne zasługi dla sztuki. Twórca prezentował swoje 
rzeźby w takich krajach jak: Francja, Niemcy, Hiszpania, 
Słowacja, a także w wielu polskich salonach wystawien-
niczych, włącznie z warszawską „Zachętą”. Uczestniczył 
w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych.

After school, the artist graduated from a three-year 
craft carpentry school in Brest, Belarus, and from 1936 
he began studying at Wood Industry School. In 1938 he 
was awarded by the Chamber of Crafts in Cracow for his 
diligence in the craft. After the end of World War II, he 
began studying at the Academy of Fine Arts in Cracow. 
In 1954-1956, the artist accepted the position of a sculp-
tur teacher at the State High School of Fine Arts in Zako-
pane. In the sixties he made several outdoor sculptures 
for the city of Mielec. The sculptures were made in rein-
forced concrete, which allowed considerable freedom 
in shaping the expression of the monumental form. He 
spent the last years of his life in Zakopane. In 1999, he 
was awarded the highest ZPAP Gold Medal for special 
services to art. The artist presented his sculptures in 
countries such as: France, Germany, Spain, Slovakia, as 
well as in many Polish exhibition halls, including Warsaw’s 
“Zachęta”. He has participated in many individual and 
collective exhibitions.

Schronienie

Shelter
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17
Henryk Burzec

(1919 Międzyrzec Podlaski - 2005 Zakopane)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 000 - 8 000 ZŁ

drewno jesionowe/ ash wood
60 x 15 x 15 cm
sygn./ signed: H.BURZEC

Wiry

Whirlpools
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18
Dorota Buczkowska

(1971 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 500 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000 - 9 000 ZŁ

kryształowe szkło formowane ręcznie/
hand - formed crystal glass
15 x 20 x 25 cm

Artystka zajmuje się malarstwem, rzeźbą, grafiką, 
fotografią, rysunkiem, haftem. Jest absolwentką 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych - Wydział 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (1991-1998), 
Wydział Rzeźby – dyplom u prof. Kowalskiego 
(1999-2003), Gender Studies na UW (1998-1999) 
oraz Centrum Sztuki Villa Arson w Nicei (2002-
2003).  W swoich pracach często podejmuje tematy 
związane z poznawaniem cielesności, fizjologią 
i biologią ciała, obrazując je za pomocą przekazów 
symbolicznych i surrealistycznych. Jej prace wyróż-
nia staranny warsztat malarski i graficzny. Mieszka 
i pracuje w Warszawie, obecnie związana z Galerią 
Starter. Artystka brała  udział w wielu prestiżowych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych.

WYSTAWIANA: 
• wystawa indywidualna “Pensjonaty”, galeria BWA 

Zielona Góra, 2017

The artist deals mainly in painting, sculpture, 
graphics, photography, drawing, and embroidery.
She is a graduate of the Faculty of Conservation 
and Restoration of Works of Art at the  Warsaw 
Academy of Fine Arts (1991-1998), the Sculpture 
Department under prof. Kowalski (1999-2003), and 
Gender Studies at the University of Warsaw (1998-
1999) and the Villa Arson Art Center in Nice (2002-
2003). In her work, she often tackles topics related 
to learning about the body, physiology and biol-
ogy, depicting them using symbolic and surreal 
messages. Her work is distinguished by a care-
ful painting and graphics. She lives and works in 
Warsaw and is currently associated with Galeria 
Starter. The artist has participated in many presti-
gious individual and collective exhibitions.

Bez tytułu/ Serce
2016

Untitled/ Heart
2016
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19
Anna Malicka-Zamorska

(1942 Lubień Wielki k. Lwowa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 3 800 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  4 600 - 5 500 ZŁ

glina szamotowa/ chamotte clay
55 x 57 x 30 cm
sygn./ signed: Anna Zamorska 96

Rozpoczęła studia w 1959 r. we wrocławskiej 
PWSSP na Wydziale Ceramiki. Dyplom otrzy-
mała w 1965 r. w Pracowni Ceramiki Artystycznej 
prof. Julii Kotarbińskiej i Krystyny Cybińskiej. Od 
1965 r. jest członkiem ZPAP, a od 1973 r. Między-
narodowej Akademii Ceramiki (AIC) z siedzibą 
w Genewie. Artystka brała udział w wielu sympo-
zjach ceramiki w Polsce i na świecie. Była wielo-
krotnie nagradzana w międzynarodowych 
konkursach ceramiki. Od 1997 do 2007 roku 
obejmowała funkcję prezydenta i animatora ICS 
„Porcelana Inaczej”. Mieszka i pracuje we Wrocła-
wiu. Jest jedną z najbardziej znanych osobowości 
twórczych polskiego środowiska ceramików arty-
stycznych i rzeźbiarzy. Od wielu lat zaangażowana 
w organizację dorocznych plenerów w wałbrzy-
skich i okolicznych zakładach ceramicznych.  Do 
częstych motywów w jej twórczości należą  figury 
zoomorficzne, organiczne, ale też  zdeformowane 
postacie. Do swoich prac wykorzystuje szamot 
i porcelanę. Prace artystki znajdują się w muze-
ach całej Europy, obu Ameryk, Japonii, Tajwanu 
i Korei Południowej. Wielokrotnie zapraszana do 
udziału w międzynarodowych sympozjach twór-
czych, konkursach i wystawach. Stypendystka 
uniwersytetów w Australii (GIAE, Churchill, Victoria), 
USA (Drake University, Des Moines, Iowa) i Islandii 
(Academy of the Arts, Reykjavik).

She began her studies in 1959 at PWSSP 
Wrocław at the Faculty of Ceramics. She received 
her diploma in 1965 in the studio of prof. Julia Kotar-
bińska and Krystyna Cybińska. From 1965, she was 
a member of ZPAP, and since 1973,  the International 
Academy of Ceramics (AIC) based in Geneva. The 
artist has participated in many ceramics symposia 
in Poland and abroad.  She has been awarded many 
times in international ceramics competitions. From 
1997 to 2007 she was the president and anima-
tor of “Porcelana Inaczej”. Common motifs in her 
works include zoomorphic and organic figures, as 
well as deformed figures. She often uses chamotte 
and porcelain in her work. The artist’s works can be 
found in museums throughout Europe, the Amer-
icas, Japan, Taiwan and South Korea. Repeat-
edly invited to participate in international creative 
symposia, competitions and exhibitions. Scholar-
ship holder of universities in Australia (GIAE, Chur-
chill, Victoria), USA (Drake University in Des Moines, 
Iowa) and Iceland (Academy of the Arts, Reykjavik).

Popiersie 
1996

Bust
1996
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20
Wacław Szymanowski

(1859 Warszawa - 1930 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 28 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  32 000 - 36 000 ZŁ

gips patynowany na metalowym stelażu/
patinated plaster on the metal steel
91 x 31 x 34 cm

WYSTAWIANA: 
•  Wystawa monograficzna, Muzeum Narodowe 

w Warszawie, 1981

LITERATURA: 
• H. Kotkowska-Bareja, Wacław Szymanowski 1859-1930, 

MNW, Warszawa 1981

ZREALIZOWANY POMNIK ZNAJDUJE SIĘ NA KRAKOWSKICH PLANTACH

Pomnik Artura Grottgera w Krakowie

Monument to Artur Grottger in Cracow

Rzeźbiarz i malarz. Swoja artystyczną drogę rozpoczął 
w warszawskiej szkole rysunku Wojciecha Gersona. 
Naukę kontynuuje w Paryżu u Cypriana Godebskiego 
(1875-1879), oraz uczęszcza do  Ecole des Beaux-Arts pod 
kierunkiem Eugène Delaplanche’a (1879-1880). Malar-
stwo studiował również w akademii monachijskiej gdzie 
uzupełniał studia malarskie u Guyli Benczura oraz rzeźbę 
u Ludwiga Löfftza (1880–1882). W tym czasie zaczął 
wystawiać obrazy w Warszawie – w TZSP, salonach A. 
Krywulta i G. Ungra – oraz w Krakowie - w TPSP. W latach 
1890-1893  prowadził pracownię malarską i prywatną 
szkołę malarstwa  w Monachium wraz ze Stanisławem 
Grocholskim. W latach 1895-1905 mieszkał w Paryżu. 
W 1913 roku  i następnie w latach 1921 - 1922 mieszkał 
we Włoszech. W 1922 roku powrócił do Polski. Swoją 
działalność artystyczną zaczynał jako malarz. Wyjeżdżał 
na Podhale i Huculszczyznę, malował  pejzaże, portrety 
i scenki z życia wiejskiego. W 1888 za obraz „Kłótnia 
Hucułów” dostał złoty medal na Wystawie Powszech-
nej w Paryżu. Jednak  znany jest przede wszystkim jako 
rzeźbiarz dzieł monumentalnych. Jego najsłynniejszą 
kompozycją jest pomnik Fryderyka Chopina w Łazien-
kach  z 1909 roku, odsłonięty w 1926 roku. Inne jego 
dzieła to m. in.: pomnik Juliusza Słowackiego odlany 
w Paryżu i umieszczony w kościele w Krzemieńcu na 
Wołyniu, kompozycja „Macierzyństwo” odlana w brązie 
i ustawiona w 1929 roku w parku im. Traugutta oraz 
pełen symbolicznej wymowy pomnik nagrobny ojca. 
Wśród bogatego dorobku Szymanowskiego na uwagę 
zasługują również  realistyczne i wiernie oddające fizjo-
nomię modela portrety m.in. Jacka Malczewskiego, 
Leona Karwackiego, Janiny Wierusz-Kowalskiej, Karola 

Estreichera oraz rzeźby symboliczne m.in. „Macierzyń-
stwo”, „Fala”, „Improwizacja Mickiewicza”, „Płacząca”, „Król 
Olch”. Niezrealizowanym dziełem życia artysty miał być 
projekt „Pochód na Wawel” - monumentalne 52 posągi 
królów i innych wybitnych osobistości związanych z histo-
rią Polski. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych.

A sculptor and painter, he began his artistic path in the 
Wojciech Gerson Warsaw School of Drawing. He contin-
ued his education in Paris with Cyprian Godebski (1875-
1879), and attended the Ecole des Beaux-Arts under 
Eugène Delaplanche (1879-1880). He also studied paint-
ing at the Munich Academy, where he completed his paint-
ing studies with Guyla Benczur and sculpture with Ludwig 
Löfftz. (1880-1882). At that time, he began exhibiting paint-
ings in Warsaw - in the TZSP, the salons of A. Krywult 
and G. Unger - and in Cracow - at the TZSP. In the years 
1890-1893 he ran a painting studio and a private painting 
school in Munich together with Stanisław Grocholski. In 
the years 1895 - 1905 he lived in Paris. In 1913 and then in 
1921–1922 he lived in Italy. In 1922 he returned to Poland. 
However, he is known primarily as a sculptor of monumen-
tal works. his most famous composition is the statue of 
Fryderyk Chopin in Łazienki started in 1909 and unveiled 
in 1926. His other works include, among others: a statue 
of Juliusz Słowacki cast in Paris and placed in a church 
in Krzemieniec in Volhynia, the composition “Maternity” 
cast in bronze and placed in 1929 in the park of Traugutt 
and his father’s tombstone full of symbolic pronunciation. 
Among Szymanowski’s rich achievements, noteworthy 
are also portraits of realistic and faithfully portraying the 
model’s physiognomy, including Jacek Malczewski, Leon 
Karwacki, Janina Wierusz-Kowalska, Karol Estreicher and 
symbolic sculptures, including Motherhood, Wave, Mick-
iewicz’s Improvisation, Weeping, and King Alder. The unre-
alized work of the artist’s life was to be the project “March 
on Wawel” - 52 monumental  statues of kings and other 
personalities associated with the history of Poland. He took 
part in many individual and group exhibitions.
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Stanisław Horno-Popławski

Dziedzictwo rodzinne familii powstańca 
styczniowego wpłynęło na całokształt twór-
czości jednego z najwybitniejszych rzeźbia-
rzy XX wieku. Urodzony w Kutaisi w 1902 roku. 
Miał 14 lat gdy zaczął uczęszczać na prywatne 
lekcje rysunku. W 1922 roku rozpoczął studia 
w moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby 
i Architektury, by niedługo potem przenieść się 
do Warszawy i tam podjąć naukę w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych. Nie miał żadnych 
wątpliwości w jakim kierunku chce się kształ-
cić. Malarstwo studiował u prof. Tadeusza 
Pruszkowskiego, natomiast  rzeźbę w pracowni 
prof. Tadeusza Breyera. Dyplom uzyskał w 1931 
roku. Po podróżach do Francji i Włoch, już na 
początku lat 30. został wykładowcą na Uniwer-
sytecie Wileńskim. Podczas II wojny świato-
wej nie przestawał tworzyć, mimo że został 
czynnym uczestnikiem kampanii wrześniowej, 
a później więźniem obozu w Woldenbergu. 
Po wojnie zamieszkał w Białymstoku, gdzie 
został profesorem Szkoły Sztuk Pięknych, 
następnie w latach 1946–1949 wykładowcą 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu (w 1996 otrzy-
mał tytuł doktora honoris causa tej uczelni), 
a w latach 1946–1970  w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (gdzie 
w latach 1949–1950 i 1956–1960 był dzieka-
nem Wydziału Rzeźby).  W latach pięćdzie-
siątych zaangażował się w odbudowę Starego 
Miasta w Gdańsku jako główny projektant 
rzeźb. Prace Stanisława Horno-Popławskiego 
były wielokrotnie nagradzane i eksponowane 
w wielu miastach Europy, m.in. w Paryżu, Oslo, 
Florencji, Bukareszcie, Tbilisi, Lwowie, Odes-
sie. Znajdują się również w wielu kolekcjach 
prywatnych w Polsce, Niemczech, Norwegii, 
Kanadzie oraz w zbiorach publicznych, m.in. 
Muzeów Narodowych w Warszawie, Krako-
wie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeów Okręgo-
wych w Bydgoszczy i Białymstoku, a także 
w zbiorach Związków Plastyków w Moskwie, 
Tbilisi, Kutaisi i Berlinie. Od 2017 roku Stanisław 
Horno-Popławski jest patronem Bydgoskiego 
Centrum Sztuki, co w szczególny sposób 
uhonorowało jego związki z Bydgoszczą.

Polish sculptor born in the Caucasus, and 
a  great admirer of the work of Stanisław 
Popławski. He received an honorary doctor-
ate from the Nicolaus Copernicus University in 
Toruń and the Academy of Fine Arts in Gdańsk. 
In 1922, he started studying at the Moscow 
School of Painting, Sculpture and Architec-
ture, and later moved to Warsaw to study at the  
Warsaw School of Fine Arts. He studied sculp-
ture in the studio of prof. Tadeusz Breyer. He 
gained his diploma in 1931. He traveled around 
France and Italy. In the early 1930s he became 
a lecturer at the University of Vilnius. During the 
Second World War he did not stop creating. 
Shortly after the war, together with a part of the 
Vilnius University staff, he moved to Toruń and 
began teaching at the newly founded Nicolaus 
Copernicus University, in the Faculty of Fine 
Arts. From 1949, he was closely associated with 
the Tri-City State Higher School of Fine Arts, in 
which he was appointed dean of the Faculty of 
Sculpture. Between 1951-1954, he was the chief 
designer of the sculptures of the rebuilt Old 
Town in Gdańsk. The works of Stanisław Horno-
Popławski were exhibited in many European 
cities, including in Paris, Oslo, Florence, Bucha-
rest, Tbilisi, Lviv, and Odessa. They are also 
found in many private collections in Poland, 
Germany, Norway, Canada, as well as in public 
collections, including National Museums in 
Warsaw, Krakow, Poznan, Gdansk, Szczecin, the 
Center of Polish Sculpture in Orońsko, District 
Museums in Bydgoszcz and Bialystok, as well 
as in the collections of Artists’ Associations in 
Moscow, Tbilisi, Kutaisi and Berlin. In 2017, the 
newly founded Bydgoszcz Art Center honoured 
the work of Stanisław Horno-Popławski, as 
well as his links with Bydgoszcz, by choosing 
him as its patron.
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21
Stanisław Horno-Popławski 

(1902 Kutaisi - 1997 Sopot)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 12 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  14 000 - 16 000 ZŁ

brąz/ bronze
24 x 11 x 13,5 cm
sygn./ signed: HOR-POP II

Kąpiąca się

Bather

Stanisław Horno-Popławski należy niewątpliwie do najbardziej utalentowanych rzeźbiarzy polskich XX wieku. 
Zarówno wykształcenie, talent, specyfika jego pracy, jak i podejście do rzeźby, zasługują na to, by postać Horno 
odkryć na nowo i docenić.

Horno przez wiele lat był artystą zapomnianym, jego sława gasła. Trudno dziś jednoznacznie wskazać czy stało 
się tak z powodu ślepoty ekspertów, czy ze względu na skromną spuściznę, którą po sobie pozostawił, faktem jest 
jednak, że przez wiele lat Horno-Popławski był bardziej doceniany za granicą niż w kraju. Jego twórczość cenili 
zarówno Rosjanie, jak i Gruzini, zwracając uwagę na związki z wczesną edukacją artysty, doceniali go też Włosi, 
którzy nagradzali jego wystawy w latach sześćdziesiątych, doceniano Horno na Dalekim Wschodzie i w Izraelu. 

Roman Konik

WYSTAWIANA: 
• Myślenie Kamieniem, Bydgoskie Centrum Sztuki, 2017

• Galeria Test, Warszawa, 2018
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22
Bronisław Chromy

(1925 Leńcze k. Lanckorony - 2017 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 14 000 ZŁ 
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  16 000 - 18 000 ZŁ 

brąz patynowany, kamień/  patinated bronze, stone
57,5 x 92 x 24 cm

Bażant

Pheasant

Urodzony w 1925 r. w Leńczach koło Lanckorony, był 
artystą wybitnie krakowskim - rzeźbiarz, medalier, malarz, 
rysownik,  profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
członek Polskiej Akademii Umiejętności. Po ukończeniu 
Liceum Sztuk Plastycznych rozpoczął studia w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Młody artysta, student 
krakowskiej szkoły ASP napotkał na swej artystycznej 
drodze człowieka-legendę, Xawerego Dunikowskiego. 
W jego pracowni zdobywał ostateczne szlify. Dyplom 
uzyskał w 1956 roku. Jego życiową postawę ukształto-
wało pracowite i trudne życie na wsi. Bronisław Chromy 
nie poddawał się artystycznym trendom, był uparty, 
odporny na wszelakie sugestie i koniunkturalizm. Dlatego 
nie przyjął nigdy legitymacji partyjnej za czasów PRL. Był 
zatem bezpartyjnym docentem, potem bezpartyjnym 
profesorem. Artysta mierzy się z mnogością tematów. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na rzeźby o tema-
tyce historycznej i martyrologicznej („Pieta Oświęcim-
ska”, 1963), muzycznej („Pomnik Fryderyka Chopina”, 
2005), kosmologicznej („Kopernik, konstelacje i układy 
gwiezdne”) oraz animalistycznej. Wśród niezwykłych 
rzeźb i pomników, które już na stałe wrosły w krakowski 
krajobraz z pewnością wymienić należy „Smoka Wawel-
skiego znad Wisły” (1969), „Fontannę grajków” z Placu 
Wolnica, „Sowy” z Plant, „Owieczki” ze skweru przed 
Akademią Rolniczą, a także pomnik psa Dżoka (2001), 
usytuowany na bulwarach wiślanych pod Wawelem. 
Bronisław Chromy jest laureatem wielu nagród i wyróż-
nień, m. in. Nagrody miasta Krakowa (1973), Nagrody 
Prezesa Rady Ministrów I stopnia (1979).  Odznaczony 
został również Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” 
(2009). Artysta zdobył też wiele nagród w konkursach na 
projekty pomników i medali.

Sculptor, painter, playwright, and one of Poland’s 
most outstanding artists. He studied sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Krakow between 1896-1901 in 
the studios of Konstanty Laszczka and Alfred Dauny. 
In 1901, after receiving a scholarship from the Society 
for the Encouragement of Fine Arts, he left for Paris. 
There he met his new patrons, baron Henryk and baron-
ess Jadwiga Trütscheli. However, never studied at the 
Ecole des Beaux-Arts. In Paris, he became associated 
with the Polish artistic milieu, including to the Histori-
cal and Literary Society. The artist began to sculpt as 
a young man, inspired by folk themes. In his later years 
he created using symbolic trends, working in geometric 
forms. In the Paris period, he turned to the Art Nouveau 
style. His sculptural achievements were complemented 
by literary and painting work. His work was influenced 
by the art of Arnold Bocklin and Gustav Moreau. From 
around 1900, he exhibited mainly at artistic salons: the 
Société Nationale des Beaux-Arts, the Autumn Salon 
and the Independent Salon. Biegas’s works were also 
presented at individual exhibitions, including the Galerie 
des Artistes Modernes in Paris, Galerie Andre Seligmann, 
Galerie Bernheim-Jeune, Galerie Arts et Artistes Polonais, 
and also in London, St. Petersburg and Kiev. His exhi-
bitions were widely commented on by eminent critics: 
Guillaume Apollinaire, Emil Verhaeren, Andr Fontaines, 
and Louis Vauxcelles.
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Małgorzata Dajewska

(1958 Sosnowiec)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 200 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  5 500-7 000  ZŁ

szkło optyczne, szkło barwione firmy Ornelia Crystalex   
Czechy, klejone, szlifowane, polerowane/
optical glass, Colorado glass by Ornelia Crystalex Czech 
Republic, glued, sanded, polished
28 x 12 x 5 cm,
sygn./signed: Małgorzata Dajewska 2016

Słodycz lukrecji
2016

Sweet licorice
2016

W latach 1977–1982 studiowała w Katedrze Szkła 
PWSSP we Wrocławiu, w pracowniach profesorów: 
Henryka Wilkowskiego, Ludwika Kiczura, Zbigniewa 
Horbowego i Jerzego Chodurskiego. Dyplom zrealizo-
wała pod kierunkiem prof. Zbigniewa Horbowego. Od 
roku 1984 jest pracownikiem naukowym w Katedrze 
Szkła. W latach 1996-2002 zajmowała stanowisko kierow-
nika Katedry Szkła. W 2001 roku otrzymała tytuł profe-
sora zwyczajnego. Obecnie prowadzi pracownię szkła 
artystycznego w Katedrze Szkła. Dwukrotnie została 
wybrana dziekanem macierzystego wydziału. Zajmuje 
się szkłem  artystycznym oraz użytkowym. Specjalizuje 
się w  małych formach rzeźbiarskich ze szkła wykona-
nych techniką „na zimno” wykorzystując technikę szlifo-
wania, piaskowania, rytowania, zgrzewania. Wielokrotnie 
nagradzano ją prestiżowymi nagrodami m.in. w roku 
1995 pierwszą nagrodą w konkursie „Szkło Polskie’ 95”. 
W roku 1996 na Międzynarodowych Targach Poznańskich 
zestaw użytkowy jej projektu o nazwie „Aquarius” został 
nagrodzony złotym medalem. Wszystkie produkowane 
elementy tego zestawu zostały opatentowane. W roku 
2009 otrzymała za swój dorobek artystyczny Nagrodę 
Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2012 została odznaczona 
przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodo-
wego odznaką „Zasłużony dla kultury polskiej”. W  roku 
2013 otrzymała Srebrny Medal Gloria Artis, także z  rąk 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Brała udział 
w wielu wystawach indywidualnych w kraju oraz w Belgii 
i Niemczech, a także  w ponad 120 wystawach grupowych 
w Polsce, w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Japonii, Kuwej-
cie, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, USA i we Włoszech.

Between 1977–1982 she studied at the Glass Depart-
ment of the PWSSP in Wrocław, in the workshops of 
professors Henryk Wilkowski, Ludwik Kiczur, Zbigniew 
Horbowy and Jerzy Chodurski. She completed her 
diploma under the guidance of prof. Zbigniew Horbowy. 
From 1984 she was a researcher at the Glass Department, 
eventually becoming its head between 1996-2002. In 
2001 she received the title of full professor and currently 
runs an art glass workshop at the Glass Department. She 
was elected faculty dean of twice. She deals with artis-
tic and utility glass, specialising in small glass sculpting 
forms made using the “cold” technique, using grinding, 
sandblasting, engraving, and welding. She has been 
awarded many prestigious awards, including first prize 
in the “Polish Glass” competition. In 1996, at the Poznań 
International Fair, her project “Aquarius” was awarded 
a gold medal. All manufactured elements of this set 
have been patented. In 2009 she received the Award of 
the Minister of Culture and Art for her artistic achieve-
ments. In 2012, she was awarded the “Distinguished 
for Polish Culture” badge awarded by the Minister of 
Culture and National Heritage. In 2013, she received the 
Gloria Artis Silver Medal, also by the Minister of Culture 
and National Heritage. She has taken part in many indi-
vidual exhibitions in her home country and in Belgium 
and Germany, as well as in over 120 group exhibitions 
in Poland, Belgium, Denmark, Finland, France, Japan, 
Kuwait, Mexico, Germany, Switzerland, USA and Italy.
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24
Bolesław Marschall

(1938 Toruń)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 28 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 30 000 - 32 000 ZŁ

czerwony granit/ red granite
50 x 50 x 50 cm

Chopin
1999

Chopin
1999

 Studiował na Wydziale Rzeźby Państwowej 
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdań-
sku u prof. Stanisława Horno-Popławskiego oraz 
projektowanie architektoniczno-rzeźbiarskie 
w pracowni prof. Adama Smolany. Po studiach 
mieszkał w Olsztynie (1963-1972), następnie osiadł 
w Reszlu (od 1972 r.) jako administrator zamku 
z ramienia Stowarzyszenia Społeczno-Kultural-
nego „Pojezierze” oraz Muzeum Warmii i Mazur 
w Olsztynie. Rzeźbiarz stworzył serię prac upamięt-
niających Janusza Korczaka (rzeźby znajdują się 
w Olsztynie, Giessen, Hanowerze, Paryżu), Mikołaja 
Kopernika (Lidzbark Warmiński, Iława, Mrągowo, 
Filadelfia). Stworzył dzieła poświęcone ofiarom 
i martyrologii II wojny światowej (Braniewo, Zawady 
pod Ostródą, Olsztyn). W 1973 roku jako laureat 
konkursu wykonał z piaskowca pomnik poświę-
cony pamięci Bohaterów Walk o Wyzwolenie 
Warmii i Mazur (Olsztyn). Jest autorem pomników 
m.in. Bogumiła Linki,  Feliksa Nowowiejskiego,  
Ignacego Paderewskiego, Józefa Piłsudskiego, 
Artura Schopenhauera.

He studied at the Sculpture Department of 
the State College of Fine Arts in Gdańsk with 
prof. Stanisław Horno-Popławski, and architec-
tural and sculptural design in the studio of prof. 
Adam Smolana. After studying, he lived in Olsz-
tyn (1963-1972), then settled in Reszel (from 1972) 
as the administrator of the castle on behalf of the  
“Lakeland” Social and Cultural Association and the 
Museum of Warmia and Mazury in Olsztyn. The 
sculptor created a series of works commemorat-
ing Janusz Korczak (these sculptures are in Olsztyn, 
Giessen, Hanover, Paris), Mikołaj Kopernik (Lidz-
bark Warmiński, Iława, Mrągowo, Philadelphia). He 
created works devoted to victims of World War II 
(Braniewo, Zawady pod Ostródą, Olsztyn). In 1973, 
as the winner of a competition, he made a sand-
stone monument dedicated to the memory of the 
Heroes of the Fight for the Liberation of Warmia and 
Mazury (Olsztyn). He is the author of monuments 
commemorating Bogumił Linka, Feliks Nowowie-
jski, Ignacy Paderewski, Józef Piłsudski, and Artur 
Schopenhauer, among others. 
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Alicja Majewska

(1960 Malbork)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 34 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 36 000 - 38 000 ZŁ

aluminium/ aluminium
50 x 50 cm
sygn./signed: monogram AM, każda/ each

Tablica I, Tablica III
2019

Board I, Board III
2019

 Rzeźbiarka, wykładowca uniwersytecki. Dyplom 
artystyczny z rzeźby uzyskała w 1986 roku 
w pracowni prof. Adolfa Ryszki. Studia i swoją 
karierę zawodową związała z Uniwersytetem 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Absolwentka 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni 
Orłowie. W latach 1980-1986 studiowała rzeźbę 
na Wydziale Sztuk Pięknych na Uniwersytecie 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po studiach zwią-
zała się na stałe ze swoją macierzystą uczelnią. 
W roku 2005 została profesorem nadzwyczaj-
nym, a od 2012 roku  Prodziekanem ds. Ogólnych 
Wydziału Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Uczest-
niczyła w  wielu wystawach indywidualnych i  
zbiorowych w kraju i za granicą. Członek między-
narodowej federacji sztuki medalierskiej  FIDEM 
oraz Stowarzyszenia Artystycznego „Otwarte”. 
Jej zainteresowania to głównie mała forma rzeź-
biarska i obiekt rzeźbiarski. W swojej  twórczo-
ści nawiązuje do drobnych, pozornie nieważnych 
ludzkich spraw. Jej prace znajdują się w licznych 
kolekcjach prywatnych i muzealnych w kraju i za 
granicą, między innymi w Muzeum Centrodantesca 
(Rawenna, Włochy), Medialia Gallery (New York, 
USA),   Śląskiej  Galerii Rzeźby (Katowice), Muzeum 
Medalierstwa (Wrocław) oraz w Muzeach Okręgo-
wych (Toruń i Bydgoszcz).

Polish sculptor, university lecturer. Member of 
FIDEM: The International Medal Arts Association 
and the “Otwarte” Art Association. A graduate of 
the State High School of the Arts in Gdynia Orłowo. 
In the years 1980-1986, she studied Sculpture at 
the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. Her main interest is small sculp-
ture and a sculptural object. She has participated 
in numerous contests and reviews of medallions 
and sculptures all over the world. Alicja Majewska’s 
works are in numerous collections, including the 
Centrodantesca Museum in Ravenna, the Medialia 
Gallery in New York, the Silesian Sculpture Gallery 
in Katowice, the Museum of Medallions in Wroclaw, 
and the District Museums in Toruń and Bydgoszcz.

WYSTAWIANA: 
• Imponderabilia Ala Majewska, Bydgoskie 

Centrum Sztuki 2019
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Danka Jarzyńska

(Gdańsk 1960)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 18 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 19 000-21 000 ZŁ

brąz, granit/ bronze, granite
III 25 x 50 x 26 cm
IV 25 x 30 x 13 cm
sygn./signed: III Jarzyńska’15 01/08,IV- Jarzyńska’16

 Forma III 2015, Forma IV 2016

Form III 2015, Form IV 2016

Danka Jarzyńska jest absolwentką gdańskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, kierunek Edukacja 
Artystyczna. W 2001 uzyskała dyplom w Pracowni 
Rzeźby pod kierunkiem prof. Wojciecha Sęczawy.  
Członkini ZPAP oraz Association Internationale des 
Arts Plastiques. Szczególnie fascynują ją relacje 
międzyludzkie. Swoją twórczość określa jako „mini-
malizm figuratywny”. Tworzy w klasycznych mate-
riałach rzeźbiarskich: brązie, marmurze, granicie,  
tworzy też ceramikę i instalacje. Często pracuje na 
terenie Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Jej 
prace znajdują się w licznych kolekcjach prywat-
nych w Polsce i za granicą. Zdobywczyni III nagrody 
w konkursie NanoArt organizowanym przez Gale-
rię Roi Dore w Paryżu. Jest autorką projektu 
cyklu plenerów Rzeźby w Granicie w Gdańsku 
na Wyspie Sobieszewskiej (organizatorka I edycji 
„Wyspy w granicie”).

Prezentowane prace dotyczą tego, co wydarza się między ludźmi. Staram się uchwycić wzajemne przyciągania 
i odpychania. Pokazuję ludzkie figury, czasem harmonijne, częściej zwichnięte, wymagające podparcia przez 
kogoś drugiego.

Danka Jarzyńska

Danka Jarzyńska is a graduate of the Gdańsk 
Academy of Fine Arts in the field of Artistic Educa-
tion. In 2001 she obtained a diploma at the Sculp-
ture Studio under the supervision of prof. Wojciech 
Sęczawa. She is a  member of ZPAP and the Asso-
ciation Internationale des Arts Plastiques. She is 
particularly fascinated by interpersonal relations. 
She describes her work as “figurative minimal-
ism”. She uses classic sculptural materials: bronze, 
marble, and granite, and also creates ceramics and 
installations. She often works at the Center of Polish 
Sculpture in Orońsko. Her works are in numerous 
private collections in Poland and abroad. She took 
third prize in the NanoArt competition organised by 
the Roi Dore Gallery in Paris. She created the proj-
ect of the open-air series Sculptures in Granite, in 
Gdańsk on Wyspa Sobieszewska.
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Stanisław Radwański

(1941 Poturzyn)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 39 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION:  40 000 - 42 000 ZŁ

granit, brąz/ granite, bronze
42 x 25 x 24 cm
sygn. / signed: ST. RADWAŃSKI

Siedząca

Sitting

Rzeźbiarz, malarz, pedagog. Studiował w PWSSP 
w Gdańsku na Wydziale Rzeźby. Dyplom uzyskał 
w 1968 r., w pracowni prof. Stanisława Horno-Popław-
skiego. Od 1970 r. do 2011 r. był zatrudniony w macie-
rzystej uczelni. W 1990 r. otrzymał tytuł profesora 
nadzwyczajnego, a w 1995 r. profesora zwyczajnego. Od 
1979 r. prowadzi Pracownię Rzeźby, a od 1996 r. równocze-
śnie kierował Katedrą Rzeźby oraz Rysunku na Wydziale 
Rzeźby. W latach 1981-1984 pełnił funkcję prodziekana, 
a następnie dziekana Wydziału Rzeźby. Rektorem ASP 
był w okresie od 1990 do 1996 r. W latach 1971-1973 
pracował jako nauczyciel wychowania plastycznego w III 
LO w Gdańsku. W 1996 r. prowadził Pracownię Rzeźby na 
Uniwersytecie Radford w Wirginii (USA). Jego dzieła znaj-
dują się w kolekcjach  muzealnych i prywatnych. Nale-
żał również do Kapituły Nagrody im. św Brata Alberta 
i przez dwie kadencje zasiadał w Radzie Artystycznej 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Autor pomników, 
rzeźb sakralnych, obiektów plenerowych, medali. Laureat 
wielu konkursów rzeźbiarskich oraz nagród w dziedzi-
nie kultury, sztuki i edukacji. Ważne realizacje: Pomnik 
Jacka Malczewskiego w Radomiu, Pomnik Karola Marcin-
kowskiego w Poznaniu, Pomnik Jana Pawła II w Toruniu, 
Pomnik Jana Pawła II w Pampelunie (Hiszpania), Pomnik 
Jana Pawła II w Mławie, Pomnik Juliusza Słowackiego 
w Kijowie (Ukraina).  Za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodę Ministra Kultury i Sztuki oraz odznaczony został 
srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.  
Rzeźby prof. Radwańskiego wiele  mówią nam o istocie 
jaką jest człowiek, na którego patrzy  ze swojej krytycznej 
odrealnionej perspektywy. Portretując naturę człowieka, 
nadaje jej funkcje symboliczne.

Polish sculptor, professor, and head of the Sculp-ture 
Department at the Faculty of Sculpture at the Academy of 
Fine Arts in Gdańsk. Member of many artistic and educa-
tional committees. He earned his diploma in 1968, at 
Stanisław Horno-Popławski’s studio at the State School 
of Fine Arts in Gdańsk. You can find Stanislaw Radwańs-
ki’s monuments in many Polish cities, including Gdańsk, 
Radom, Kościerzyna, Ostromecko, Poznań, Bydgoszcz 
and Toruń. His works can be found overseas in Pamplona, 
Kiev, Avallon or Oleron.
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Stanisław Radwański

(1941 Poturzyn)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 43 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 44 000 - 46 000 ZŁ

sztuczny brąz/ synthetic bronze
31 x 44 x 22 cm
sygn./ signed: monogram SR

Balzac

Balzac
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Emanuel Scharfenberg

(1932 Liberec - 2006 Berlin)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 600 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 3 000 - 4 000 ZŁ

brąz/ bronze
21,5 x 17 x 13 cm
sygn./signed: Venus’ 88, 94.3(?) 
pieczęć/ stamp: guss wittkamp elmenhorst, 5/10’

Venus

Venus

Artysta spędził dzieciństwo w Karkonoszach, 
podczas II wojny światowej jako mały chłopiec  
był świadkiem wkroczenia Armii Czerwonej. Wraz 
z matką i siostrą emigrował do niemieckiego 
miasta Erfurt w Turyngii. Tam młody artysta rozpo-
czął w 1947 r. naukę rzeźby w drewnie. W 1949 r. 
rozpoczął naukę w szkole rzemiosła w Rhön, gdzie 
w 1951 r. ukończył szkolenie w zakresie  rzeźbie-
nia z tworzywa sztucznego. Z powodu niechęci 
do  systemu politycznego we wschodnich Niem-
czech zrezygnował ze szkolenia mistrzowskiego 
i przeprowadził się do Berlina Zachodniego, gdzie 
w berlińskiej Hochschule der Künste zaczął studio-
wać rzeźbę. Przed ukończeniem studiów przeniósł 
się jednak do mistrzowskiej szkoły rzemieślniczej, 
gdzie ukończył kierunek sztuk stosowanych w 1955 
r. egzaminem państwowym. Już na początku swojej 
kariery zawodowej otrzymał od Senatu Berlina 
zlecenie zaprojektowania dwóch fontann. Był zaan-
gażowany w przebudowę pałacu Charlottenburg,  
gdzie przez ponad 25 lat uczestniczył w restauracji  
rzeźb barokowych i rokokowych w pokojach miesz-
kalnych. Interesowały go  duże formy rzeźbiarskie, 
często plenerowe, w których uwzględniał otocze-
nie: środowisko i przyrodę. Rzeźbiarz był członkiem 
grupy Plastik 71, fabryki K19 i BBK. Jego prace 
odniosły również sukces  na arenie międzynaro-
dowej, m.in. “Z pnia drzewa” w Kyoto, Japonia. 
W Berlinie znajduje się wiele rzeźb  Scharfen-
berga kształtujących przestrzeń publiczną od lat 
powojennych do upadku muru berlińskiego. Został 
pochowany na cmentarzu Grunewald w Berlinie.

The artist spent his early childhood in the Giant 
Mountains; during World War II as a small boy he 
witnessed the Red Army invasion. Together with her 
mother and sister, they emigrated to the German 
city of Erfurt. There, in 1947, the young artist began 
learning woodcarving. In 1949, he enrolled at the 
Rhön craft school, where in 1951 he completed 
training in plastic carving. With reluctance to the 
political system in eastern Germany, he gave up his 
training and moved to West Berlin, where he began 
studying sculpture in the Berlin Hochschule der 
Künste. Before graduating, however, he moved to 
a master craft school, where he graduated from the 
field of applied arts in 1955 with a state examina-
tion. At the beginning of his professional career he 
was already commissioned by the Berlin Senate to 
design two fountains. He was involved in the recon-
struction of the Charlottenburg Palace where, for 
over 25 years, he participated in the restoration of 
Baroque and Rococo sculptures in its living rooms.
He was interested in large sculptural forms, often 
outdoor ones, where he took into account the envi-
ronment and nature. The sculptor was a member of 
the Plastik 71 group, and the K19 and BBK factories.
His work has also been successful internationally, 
including “From the trunk of a tree” in Kyoto, Japan. 
In Berlin there are many Scharfenberg sculptures 
shaping public spaces from the post-war years 
until the fall of the Berlin Wall. He is buried at the 
Grunewald cemetery in Berlin.
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30
Maciej Marschall

(1978 Kętrzyn)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 12 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 14 000 - 16 000 ZŁ

stal spawana, żeliwo/ welded steel, cast iron
184 x 66 cm
sygn./ signed: MILL 16

Czaszka

Skull 

Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni.  Kontynuował naukę na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzysku-
jąc  dyplom w 2008 roku na Wydziale Rzeźby 
w pracowni prof. Adama Myjaka. Realizacje rzeź-
biarskie wykonuje w metalu, kamieniu, w drewnie 
i gipsie. Brał udział w wystawach zbiorowych  m.in. 
Galeria Zamek w Reszlu – spotkania artystyczne 
po latach (wystawa absolwentów PLSP) – 2007 r., 
„60-lecie Okręgu Olsztyńskiego ZPAP” w Galerii 
ZPAP w Olsztynie – 2008 r. Jest  laureatem trze-
ciej nagrody Prezesa Okręgu Olsztyńskiego ZPAP 
„Olsztyńska jesień 2008”.

Marschall is a graduate of the State High School of 
Fine Arts (PLSP)  in Gdynia. He continued his stud-
ies at the Academy of Fine Arts in Warsaw, earning 
a diploma in 2008 at the sculpture department in 
prof. Adam Myjak’s studio. He creates sculptures  in 
metal, stone, wood and plaster. He has taken part 
in several collective exhibitions, including Gale-
ria Zamek in Reszel - artistic meetings after years 
(exhibition of PLSP graduates) 2007, “60th anni-
versary of the Olsztyn District ZPAP” in the ZPAP 
Gallery in Olsztyn - 2008.
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31
Adam Myjak

(1947 Stary Sącz)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE:  38 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 40 000 - 42 000 ZŁ

brąz/ bronze
34 x 23 x 30 cm
sygn./ signed: AM

Głowa

Head

Rzeźbiarz i rysownik, profesor zwyczajny,  wykła-
dowca akademicki związany z  Akademią Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Po ukończeniu warszaw-
skiej ASP w 1971 roku  był kierownikiem artystycz-
nym pisma „Nowy Wyraz”, które prezentowało 
na swoich łamach najwybitniejszych artystów 
młodego pokolenia. W latach 1979- 1983 prze-
bywał na stypendium Lembrucka w Duisburgu 
(Niemcy), gdzie wykładał również rzeźbę na tamtej-
szym uniwersytecie. Obecnie prowadzi  pracow-
nię dyplomową na Wydziale Rzeźby i Pracownię 
Rzeźby na Wydziale Grafiki ASP. Pracuje również 
na stanowisku profesora zwyczajnego na Wydziale 
Artystycznym UMCS w Lublinie prowadząc Zakład 
Rzeźby.  Posiada na swoim koncie ponad 70 wystaw 
indywidualnych w kraju i za granicą, m.in.: Galeria 
Narodowa Zachęta (1993 i 2005), Muzeum im W. 
Lembrucka, Duisburg (1981), Muzeum w Bochum 
(1989), CRP w Orońsku (1993). Brał udział w kilku-
set wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. 
Jest wielokrotnym laureatem międzynarodowych 
i krajowych wystaw i konkursów. Jego wybitną reali-
zacją jest  Kwadryga na Teatrze Wielkim w Warsza-
wie (wspólnie z Januszem Pastwą).  Rzeźbiarz jest 
też autorem pomnika „Homo Homini” - pierwszego 
w Europie monumentu upamiętniającego atak 
terrorystyczny na World Trade Center w Nowym 
Jorku. Praca stanęła na placu przy ulicy ks. Piotra 
Ściegiennego w Kielcach w 2006 r. Jego prace 
znajdują się w zbiorach wielu muzeów i w kolek-
cjach prywatnych. W 2005 za zasługi dla kultury 
polskiej, otrzymał złoty medal Gloria Artis. W 2012 
roku po raz piąty został Rektorem Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.

Sculptor and draftsman, full professor, and 
academic lecturer associated with the Academy 
of Fine Arts in Warsaw. After graduating from the 
Warsaw Academy of Fine Arts in 1971, he was the 
artistic director of Nowy Wyraz magazine, which 
presented the most outstanding artists of the young 
generation in its pages. Between 1979–1983 he was 
on a Lembruck scholarship in Duisburg (Germany), 
where he also lectured in sculpture at the univer-
sity. He currently runs a graduate workshop at the 
sculpture department and a sculpture workshop at 
the graphics department of the Academy of Fine 
Arts. He also works as a full professor at the Faculty 
of Arts of Maria Curie-Skłodowska University in 
Lublin, running the Sculpture Department. Has over 
70 individual exhibitions in the country and abroad, 
including the National Gallery of Zachęta (1993 and 
2005), the Lembruck Museum, Duisburg (1981), the 
Bochum Museum (1989), and CRP in Orońsko (1993). 
He has taken part in several hundred group exhibi-
tions in Poland and abroad. He is a multiple winner 
of international and national competitions. His 
outstanding realisation is Kwadryga at the Grand 
Theater in Warsaw (together with Janusz Pastwa). 
He is the creator of the Homo Homini monument - 
the first monument in Europe commemorating the 
World Trade Center terrorist attacks in New York. 
The work was put on the square on Piotr Ściegienny 
street in Kielce in 2006. His works are in the collec-
tions of many museums and private collections. In 
2005, he received the Gloria Artis gold medal for 
his services to Polish culture. In 2012, he became 
Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw for 
the fifth time.
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32
Stanisław Popławski

(1886 Warszawa - 1959 Kraków)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 600 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 000 - 8 000 ZŁ

gips patynowany/ patinated plaster
42 x 50 x 25 cm

Beliniak (Popiersie marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego)
1916

Beliniak
1916

 Rzeźbiarz i  ceramik. Naukę rozpoczął w szkole realnej 
w Warszawie, a następnie studiował w Szkole Rysunkowej 
Wojciecha Gersona w Warszawie w latach 1901-1906, Dzięki 
stypendiom  Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych kilkakrotnie 
przebywa w Szkole Artystycznej we  Florencji  (1906, 1907, 1908). 
Po powrocie do kraju (1906-1911 ) podejmuje naukę na kierunku  
rzeźby w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pod kierunkiem 
Konstantego Laszczki i Alfreda Dauna. W 1913 przebywał w Paryżu 
i Rzymie. Wrócił do Krakowa i wstąpił do Związku Strzeleckiego 
„Strzelec”, 5 sierpnia 1914 zgłosił się do oddziału strzeleckiego 
Legionów Polskich. Następnie został oddelegowany do Intenden-
tury I Brygady w stopniu szeregowca. Walczył na froncie I wojny, 
aż do 1916 roku, odszedł  do rezerwy ze względu na zły stan zdro-
wia. W latach 1923-1930 pracował jako pedagog w Szkole Sztuk 
Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Od 1930 
był adiunktem i wykładowcą na ASP w Krakowie, prowadził tam 
Pracownię Odlewów Gipsowych. W latach 1936 został docentem 
ASP, gdzie prowadził Zakład Ceramiki. W 1956 roku otrzymuje 
tytuł profesora macierzystej uczelni i zostaje mianowany kierow-
nikiem Katedry Rzeźby. 11 listopada 1937 otrzymał Krzyż Oficerski 
Orderu Odrodzenia Polski „Za zasługi na polu pracy naukowej” 
Wczesne fascynacje artystyczne młodego artysty to rzeźba fran-
cuska, m. in. Augusta Rodina i Charlesa Despiau. Jest to bardzo 
wyraźne w jego kompozycjach  z około 1900 roku. W latach 20. 
powraca fascynacja włoską rzeźbą renesansową.  To zaintereso-
wanie narodziło się podczas jego pobytu we Florencji. Wyraźnie 
wygładził powierzchnię swoich rzeźb (np. „Z kąpieli”, Muzeum 
Górnośląskie w Bytomiu). Często sięgał do tematyki religijnej 
(„Chrystus wśród dzieci”, Muzeum Diecezjalne w Płocku). Inte-
resującą częścią jego dorobku stanowią plakiety i medale. Obok 
przedstawień portretowych wykonywał medale upamiętniające 
ważne wydarzenia historyczne. Był autorem kilkunastu rzeźb 
nagrobnych na cmentarzu Rakowickim w Krakowie ( m. in. plakieta 
z Matką Boską z Dzieciątkiem na grobowcu Witkowskich, czy 
Matka Boska Bolesna na grobowcu Rederów).  Jego znaną realiza-
cją jest fryz na gmachu Narodowego Banku Polskiego w Krakowie 

z 1937 r. Większość jego prac jest wykonanych w gipsie – portrety, 
rzeźby sakralne, plakiety.  Jego prace znajdują się m. in. w zbio-
rach Muzeów Narodowych: w Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, 
Wrocławiu, a także Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu 
oraz Muzeum Narodowego Piśmiennictwa w Pradze.

 Sculptor and ceramist. He began his education in Warsaw, and 
then studied at the Wojciech Gerson Drawing School in Warsaw 
between 1901-1906. Thanks to scholarships from the Society for 
the Encouragement of Fine Arts, he visited the in Florence Art 
School several times (in 1906,1907,1908). After returning to Poland 
(1906-1911), he studied sculpture at the Academy of Fine Arts in 
Cracow, under the direction of Konstanty Laszczka and Alfred 
Daun. In 1913 he visited Paris and Rome. He returned to Cracow 
and joined the “Strzelec” Shooting Association. On August 5, 1914, 
he reported to the shooting division of the Polish Legions. Then 
he was delegated to the Intendentura of the 1st Brigade in the 
rank of private. He fought on the front in World War I until 1916, 
when he entered the reserves due to poor health. In the years 
1923-1930 he worked as a teacher at the School of Decorative Arts 
and Art Industry in Krakow. From 1930, he was an adjunct lecturer 
at the Academy of Fine Arts in Cracow, he ran a Plaster Casting 
Workshop there. In 1936 he became an assistant professor at 
the Academy of Fine Arts where he ran the Ceramics Depart-
ment. In 1956 he was awarded the title of professor at his alma 
mater and was appointed head of the Sculpture Department. On 
November 11, 1937, he received the Officer’s Cross of the Order 
of Polonia Restituta “for merits in the field of scientific work”. The 
early artistic fascinations of the young artist were the influence of 
French sculpture, including Auguste Rodin and Charles Despiau. 
This is very clear in his compositions from around 1900. In the 
1920s, the fascination with Italian Renaissance sculpture returned, 
and this interest was born during his stay in Florence. He clearly 
smoothed the surface of his sculptures (e.g. “From the Baths”, 
Upper Silesian Museum in Bytom). He often referred to religious 
subjects (“Christ among Children”, Diocesan Museum in Płock). An 
interesting part of his achievements are plaques and medals. In 
addition to portraits, he made medals commemorating import-
ant historical events. He was the creator of a dozen or so grave 
sculptures at the Rakowicki Cemetery in Cracow (among others, 
a plaque with the Holy Mother and the Child on the Witkowski 
tomb, or the Holy Mother of Sorrows on the Reder’s tomb). HIs 
well-known work is his 1937 frieze on the building of the National 
Bank of Poland in Cracow.

WYSTAWIANA: 
•  Piękno monumentalne. Stanisław Popławski. Muzeum Śląskie, 

17.12.2016-26.03.2017, Katowice

REPRODUKOWANA: 
• Katalog wystawy, Piękno monumentalne. Stanisław Popławski. 

Muzeum Śląskie, 2016, Katowice, s. 42
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33
Józef Wilkoń

(1930 Bogucice k. Wieliczki)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 9 000 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 11 000 - 12 000 ZŁ

drewno,metal/ wood, metal
33 x 9 x 20 cm

Piesek

Doggy

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenogra-
fii Mieszka i pracuje w Zalesiu Dolnym. W latach 
1947–1949 uczęszczał do Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie. Jest absolwentem Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Malarstwa, 
dyplom 1955 w pracowni prof. Adama Marczyń-
skiego) i Historii Sztuki na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim (dyplom 1954). Jest ilustratorem wielu 
książek dla dzieci i dorosłych wydanych w Polsce i  
za granicą. Zajmuje się również scenografią (Teatr 
im. Wilama Horzycy w Toruniu, 1978) i projek-
tuje gobeliny (Spółdzielnia im. St. Wyspiańskiego 
w Krakowie).  Na początku lat 90. artysta zaintere-
sował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego 
równie ważną dziedziną twórczości jak ilustracja,  
powstały wtedy  pierwsze trójwymiarowe zwie-
rzęta z drewna. Wilkoń nazwał je ilustracjami 
przestrzennymi i zamierzał zastąpić nimi te malo-
wane. Miały zostać frontalnie sfotografowane, aby 
można je było oglądać jak ilustracje w książce. 
Jednak z biegiem czasu rzeźby stały się osob-
nymi dziełami.  Inspiracją dla jego prac jest przy-
roda, a przede wszystkim zwierzęta, które  uczynił 
głównymi bohaterami swoich prac.  W grudniu 
2009 roku powstała fundacja „Arka” im. Józefa 
Wilkonia.  Był wielokrotnie nagradzany w Polsce 
i poza jej granicami.

Malowałem tuszem i akwarelą, z gestu. Moją ambicją było uchwycić ruch i charakter zwierzęcia jednym 
pociągnięciem dużego pędzla. Teraz rolę pędzla spełniają uderzenia siekiery czy pociągnięcia elektrycznej 
piły - moje zwierzaki są zrobione kilkunastoma ciosami.

Józef Wilkoń

Illustrator, painter, sculptor, and stage designer 
who lives and works in Zalesie Dolny. In the years 
1947–1949 he attended the High School of Fine 
Arts in Cracow. He is a graduate of the Academy of 
Fine Arts in Cracow (Painting Department, diploma 
1955 in the studio of Prof. Adam Marczyński) and 
Art History at the Jagiellonian University (1954). He 
is the illustrator of many books for children and 
adults published in Poland and abroad. He also 
deals with stage design (Wilam Horzyca Theater in 
Toruń, 1978) and designs tapestries (St. Wyspiański 
Cooperative in Cracow). In the early 90s, the artist 
became interested in sculpture, which quickly 
became for him as important a field of creativity as 
illustration. Wilkoń called them spatial illustrations 
and intended to replace them with painted ones. 
They were to be photographed frontally so that 
they could be viewed like illustrations in a book. 
However, over time, the sculptures have become 
separate works. The inspiration for his work is 
nature, and above all animals, which he made the 
main characters of his works. In December 2009, 
the “Ark” foundation was founded in his name. He 
has won numerous awards in Poland and abroad.
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34
Małgorzata Wiśniewska

(1980 Lębork)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 24 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 26 000 - 28 000 ZŁ

aluminium/ aluminium
56 x 54  cm

A8 z cyklu Aglomeracje
2012

A8 from Agglomeration series
2012

Artystka urodziła się w 1980 roku w Lęborku. Jest 
absolwentką Wydziału Rzeźby ASP w Gdańsku, 
w 2006 roku obroniła dyplom w pracowni profesora 
Stanisława Radwańskiego. Od 2006 roku pracuje 
na Wydziale Rzeźby (obecnie Rzeźby i Interme-
diów), gdzie  w 2012 roku obroniła doktorat. Miała 
wystawy indywidualne i kilkadziesiąt zbiorowych 
w kraju i za granicą. Stypendystka Ministra Kultury 
i Sztuki RP, Marszałka Województwa Pomorskiego, 
laureatka nagród krajowych i międzynarodowych. 
Jej ulubione materiały rzeźbiarskie to metal, alum-
inium, żeliwo. Tworzy dwuznaczne  kompozycje 
z łączonych w przemyślany sposób elementów.

Polish sculptor of the young generation and 
a graduate of the Faculty of Sculpture at the Acad-
emy of Fine Arts in Gdańsk. Wiśniewska is a winner 
of several national and international awards. She 
has participated in open-air sculpture symposia, 
both in Poland and abroad. For her material of inter-
est, she chose metal, aluminium, and cast iron, 
creating rare symbolic compositions, often piled 
up and connected in a deliberate manner.
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35
Małgorzata Wiśniewska

(1980 Lębork)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 36 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 38 000 - 40 000 ZŁ

aluminium/ aluminium
83 x 72 cm

L2 z cyklu Layers
2018

L2 from Layers cycle
2018

... zajmuję się poszukiwaniem związków między abstrakcją organiczną a geometryczną oraz między prze-
strzenią a bryłą obiektu. Ta postawa wynika z moich poszukiwań, a także chęci odkrywania nowych rozwiązań 
formalnych oraz fascynacji technologią obróbki metalu. Czy pokazanie miękkości w metalu jest możliwe, czy 
przedstawienie czegoś ulotnego w trwałej materii to nie mrzonka? Moje kompozycje rzeźbiarskie są z pozoru 
lekkie i łatwe w odbiorze, estetycznie pociągające, w warstwie głębszej symboliczne i dwuznaczne...

Małgorzata Wiśniewska
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36
Janusz Antoni Pastwa

(1944 Brzoza k. Kozienic)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 8 000-9 000 ZŁ

brąz patynowany/ patinated bronze
26,5 x 17 x 13 cm
sygn./signed:  PASTWA 2006

Portret Pani M.
2006

Portrait of Mrs. M.
2006

 Po ukończeniu Liceum Plastycznego w Kiel-
cach  w 1964 roku, rozpoczął studia na Wydziale 
Rzeźby w ASP w Warszawie, najpierw w pracowni 
prof. Mariana Wnuka, a później w pracowni 
prof. Stanisława Słoniny. Dyplom uzyskał w 1970  
pod kierunkiem Jana Bohdana Chmielewskiego. 
Po ukończeniu studiów od 1974 roku  do 1980 był 
asystentem u prof. Słoniny. W 1981 roku został 
adiunktem. Od 1981 prowadził pracownię kamienia. 
W 1987 otrzymał tytuł docenta, zaś w 1992 miano-
wany został profesorem sztuk plastycznych. Od 
1995 roku prowadzi pracownię rzeźby na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Warszawie. 
Od 2001 roku prowadzi pracownię dyplomującą na 
Wydziale Rzeźby. Przez cztery  kadencje sprawo-
wał funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby macierzy-
stej uczelni. Członek Rady Programowej Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wielokrotnie uczest-
niczył w pracach jury ogólnopolskich konkursów 
rzeźbiarskich. Opiekun artystyczny wielu realiza-
cji przestrzennych. Zajmuje się głównie rzeźbą 
i rysunkiem, tworzy również rzeźby w przestrzeni 
publicznej. W swoim dorobku ma ponad 30 wystaw 
indywidualnych, uhonorowany licznymi nagrodami. 
Wielokrotnie wyróżniany Nagrodą Ministra Kultury, 
Nagrodą Rektora za działalność pedagogiczną.

W pracach Janusza Pastwy zaklęty jest niemożliwy do oddania słowami poemat filozoficzny. Przeplatają-
cymi się weń wątkami są rozmyślania o czasie i przestrzeni, o przemijaniu, a także refleksje autotematyczne  
o tworzywie i jego naturze oraz tradycji i granicach rzeźby. Jest w nich coś, co każe myśleć o wzmiankowanym 
przez Schillera stanie pośrednim między materią a formą.

Piotr Szubert, fragment tekstu do katalogu wystawy monograficznej Muzeum w Orońsku

After graduating from the Secondary School of 
Arts in Kielce in 1964, he began studying at the 
Sculpture Department at the Academy of Fine Arts 
in Warsaw, first in the studio of prof. Marian Wnuk, 
and later in the studio of prof. Stanisław Słonina. 
He obtained his diploma in 1970 under Jan Bohdan 
Chmielewski. After graduating, he was an assistant 
to prof. Słonina. In 1981 he became an adjunct. From 
1981 he ran a stone workshop. In 1987 he received 
the title of associate professor, and in 1992 he was 
appointed professor of fine arts. Since 1995, he has 
run a sculpture studio at the Faculty of Conserva-
tion and Restoration in Warsaw. Since 2001, he has 
been running a diploma workshop at the Sculpture 
Department. For four terms he was the Dean of 
the Sculpture Department of his alma mater. He is 
a member of the Program Council of the Centre of 
Polish Sculpture in Orońsko.
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37
Józef Polewka

(1963 Myślenice)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 5 600 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 7 000 - 8 000 ZŁ

brąz/ bronze 
20 x 11 cm
sygn./signed: POLEWKA 2017, 2018
komplet 3 ptaków/set of 3 birds

Kiwi
2017, 2018

Kiwi
2017, 2018

Rzeźbiarz i odlewnik, urodzony w 1963 r. w Myśle-
nicach, absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopa-
nem. W 1990 ukończył Akademię Sztuk Pięk-
nych w Warszawie, dyplom w pracowni prof. 
Jana Kucza. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki 
(1990-1991). Brał udział w kilkunastu wystawach 
indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce oraz 
za granicą. Tworzy i odlewa swoje małe dzieła 
sztuki w pracowni w Jaworniku. Zaprasza tam na 
warsztaty odlewnicze artystów z całej Europy. 
Pracuje jako nauczyciel w Krakowskim Zespole 
Szkół Plastycznych. Artysta nie poddaje się żadnej 
modzie, jego ulubionym materiałem rzeźbiarskim 
jest brąz. W jego rzeźbach należy zawsze doszu-
kiwać się podtekstu, głębszego sensu. Stara się 
zmusić odbiorcę do myślenia. Bywa w swojej twór-
czości  ironiczny, a nawet prześmiewczy.

Jestem człowiekiem szczęśliwym, który kocha to co robi.

Uważam za swój sukces to, że treść zawarta w moich rzeźbach jest jednak rozumiana. Staram się przekazywać 
ją w prosty, przystępny sposób.

Józef Polewka

Artist born in 1963 in Myślenice, a graduate of the 
Antoni Kenar State High School of Visual Arts in 
Zakopane. In 1990 he graduated from the Academy 
of Fine Arts in Warsaw, with a diploma in the studio 
of prof. Jan Kucz. Scholarship holder of the Minister 
of Culture and Art (1990-1991). He has taken part 
in several individual and collective exhibitions in 
Poland and abroad.
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38
Ryszard Piotrowski

(1952 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 22 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 24 000 - 26 000 ZŁ

brąz, granit/ bronze, granite
 51 x 18 x 18 cm
sygn./signed: R/(?)

Akt

Nude

Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na Wydziale Rzeźby. W 1976 roku 
skończył studia z wyróżnieniem. Został również 
doceniony przez Ministra Kultury i Sztuki  nagrodą 
dla najlepszych studentów szkół artystycznych. 
Od 1976 roku do 1981 był asystentem na macie-
rzystej uczelni w Pracowni Rzeźby prof. Chmie-
lewskiego.  Od lat 80. specjalizował się głównie  w  
małych  formach rzeźbiarskich ze srebra – sztuka 
użytkowa (biżuteria).  Rzeźby w srebrze wykonuje 
głównie techniką repusu. Od  1989 wraca do twór-
czości czysto rzeźbiarskiej, prac wykonywanych 
w kamieniu, marmurze kararyjskim, drewnie, cera-
mice, brązie. Chętnie też sięga do rysunku. Reali-
zuje rzeźby kameralne i plenerowe. Nawiązał stałą 
współpracę z galeriami w Warszawie, Krakowie, 
Paryżu, Eindhoven, Arnhem i Berlinie, brał udział 
w plenerach i spotkaniach artystycznych: Toranto 
(Włochy), Volgré (Francja), festiwal w Edynburgu. 
Uczestniczył w licznych wystawach indywidual-
nych i zbiorowych.

Moimi drogowskazami i źródłami inspiracji jest delikatność i zmysłowość. Nie podążam ślepo za powszechnie 
modnym minimalizmem, zimną abstrakcją i obojętnością emocjonalną. Tak powszechna w naszym środowisku 
maniakalna potrzeba przeintelektualizowania sztuki jest mi kompletnie obca – nie lubię tworzyć elaboratów 
i instrukcji obsługi do odczytywania znaczeń moich prac.

Ryszard Piotrowski

Born in Warsaw in 1952, he studied at the Academy 
of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Sculpture in 
1971-76. His studies were completed with a diploma 
with honors. He received an award from the Minister 
of Culture and Art reserved for the best art school 
students. From 1976 to 1981 he was an assistant at 
the Academy of Fine Arts in Warsaw in the Sculp-
ture Studio of prof. Chmielewski. At the time, he 
worked mainly on spatial solutions of land art with 
prof. Piniński and prof. Zablocki. Since the 1980s, he 
has created using silver, he was mainly interested in 
small sculptural and utility forms (jewellery). Since 
that time, permanent cooperation was established 
with leading galleries: PN, Art, Zapiecek, as well as 
participation in numerous exhibitions at home and 
abroad. The sculptures in silver are made mainly by 
the technique of repus. The year 1989 was marked 
by Piotrowski’s return back to the purely sculptural 
work, works done in stone, wood, ceramics, bronze 
and drawing. Constant cooperation with galle-
ries in Warsaw, Krakow, Paris, Eindhoven, Arnhem 
and Berlin, participation in outdoor and artistic 
meetings: Toranto (Italy), Volgré (France), and the 
Edinburgh festival. Looking at the sculptures of 
Ryszard Piotrowski, we realise that he is an heir to 
a tradition, he is consciously referring back to clas-
sical art. An artist with impressive proficiency brings 
out the sensuality and mystery of the beauty of the 
female body enchanted in stone, bronze or silver.
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Monika Osiecka

(1965 Mediolan)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 8 800 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 10 000 - 12 000 ZŁ

I - brąz, alabaster beżowy, II - brąz, 
alabaster szary/ bronze, beige and grey alabaster
I- 52 x 13 x 11cm, II- 51 x 15 x 10 cm
sygn./ signed:  I- M, II- M 6/8, monogram TR

Balet-Normandia I 2017 
Balet-Normandia II 2018

Ballet-Normandy I 2017

Ballet-Normandy II 2018

Rzeźbiarka, pisarka, fotografka. Do czternastego roku 
życia mieszkała we Włoszech i Teheranie. Studiowała 
filologię włoską i perską na UW, ale dyplom zrobiła w ASP 
w Pracowni Rzeźby Grzegorza Kowalskiego. W 2011 r. 
wydała swoją książkę pt. „Fragmenty lustra” (wyd. Słowo/
Obraz Terytoria). Ma formę dziennika, są w niej osobiste 
zapiski od czasów studenckich, zdjęcia rzeźb oraz foto-
grafie artystyczne. Ma w dorobku wiele wystaw: w 2013 
r. aż cztery w Szwajcarii i jedną w Nowym Jorku. W 2014 
roku wygrała konkurs na projekt pomnika w Normandii 
z okazji 70. rocznicy bitwy o Normandię, walk o Mont-
-Ormel I Dywizji Pancernej generała Stanisława Maczka. 
Do rzeźby dochodziła poprzez fascynację kulturą Włoch 
oraz Iranu, gdzie spędziła dzieciństwo. Rzeźbiarkę 
zajmuje głównie akt, ale interesują ją też formy abstrak-
cyjne. Przedstawia sylwetki kobiece bez deformacji, 
a często również bez idealizacji. Kobiece akty wyłaniają 
się z kamienia w konwencji nieskończonej – non finito. 
Pozostawia fragmenty surowego kamienia. Ciało kobiety 
jest ściśle połączone z naturą. Gładkość ciała zestawiona 
została z chropowatością kamienia. Swobodnie łączy  
różne materiały i struktury, tworzy kompozycje pełne 
skumulowanych uczuć.

Sculptor and writer, graduate of the Warsaw Academy of 
Fine Arts, where she studied in 1988-1994. She defended 
her diploma in Grzegorz Kowalski’s sculpture studio. She 
arrived at sculpture through fascination with the culture of 
Italy and Iran, where she spent her childhood. Notes and 
self-commentates about her own work and life, accom-
panying her since her studies This resulted in the 2011 
publication of a book entitled Fragments of a Mirror by the 
publishing house “Słowo / obraz terytoria”. It is character-
ised by a poetic form and autobiographical narrative that 
creates a record of creative self-awareness and female 
experience. In 2014, the artist won the Office Départe-
mental de la Culture de l’Orne competition for the imple-
mentation of the monument commemorating the 70th 
anniversary of the victorious battle of the First Armored 
Division of General S. Maczek at Falaise of Montormel, 
the so-called “Maul”. The monument is the final stage 
of Otto Freundlich’s project “La Voie Europeenne De la 
Paix” (Strasse des Friedens) “. The sculptor often pres-
ents nudes, the image of the female body. However, the 
artist does not struggle with the convention of presenting 
a nude. She does not idealise the female body, but it does 
not give in to deformations. She does not change her 
models. What is different in her works or different from 
the works of other artists is an attempt to convey in sculp-
ture a personal experience recorded in a woman’s body.

Każda praca jest pierwsza, początkowe uderzenia dłuta są techniczne albo próbujące, potem dopiero coś mnie ponosi, nagle 
mam siłę, i już nie mogę/ nie chcę przestać. Profile zaczynają się łączyć, korespondować ze sobą i wymagać kolejnych. Łapię 
je szybko… Linie dotąd rozsypane, niezależne, zaczynają się porządkować, składać w całość, jakby w alabastrze obudził się 
wewnętrzny magnes przyciągający je do siebie! Ja im tylko pozwalam ułożyć się tak, jak chcą, bo same nie mogą się ruszyć, 
i tak powstają tak zwane “moje” prace.

Prawdziwy temat rzeźby ujawnia się podczas pracy lub kiedy jest ona już gotowa. Uprawianie sztuki to nie zawód. To życie.

Monika Osiecka. Fragmenty lustra, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2011.
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Jerzy Fober

(1959 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 40 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 42 000 - 46 000 ZŁ

drewno orzech włoski, lina, polichromia /
walnut wood, rope, polychrome
173 x 36 x 36 cm, podstawa/ base: 60 x 39,5 cm
sygn./signed: monogram F

Biczowanie
1990

Flagellation
1990

WYSTAWIANA / PRESENTED: 
• 2017 - Nowy Sącz, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Sokół 

„FOBER / rzeźba …do źródła”
• 2009 - Orońsko, Centrum Rzeźby Polskiej „na obraz 

i podobieństwo...”
• 1996 - Praga (Czechy), Instytut Polski „Jerzy Fober - rzeźba”
• 1994 - Lyon (Francja), Palais Municipal „Salon de Printemps’ 94”

• 1990 - Toruń, BWA wystawa grupy „...kim jesteś”

Rzeźbiarz, absolwent Państwowego Liceum Sztuk 
Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem 
(1974-79). Od 1979 studiował na Wydziale 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
w pracowni profesora Stanisława Kulona, gdzie 
w 1984 roku otrzymał wyróżnienie za pracę 
dyplomową „Złożenie do grobu”. Podczas nauki 
na warszawskiej akademii założył w 1982 roku 
wspólnie z Andrzejem Szarkiem i Czesławem 
Podleśnym grupę artystyczną „...kim jesteś”, 
w której wystawach uczestniczył do 1990 roku. 
Od 1986 roku zajmuje się dydaktyką artystyczną. 
Obecnie kieruje Zakładem Rzeźby Instytutu 
Sztuki w Cieszynie na Wydziale Artystycznym 
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W roku 
2000 otrzymał tytuł Profesora Sztuk Plastycznych. 
Wielokrotny stypendysta Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jego prace znajdują się 
m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku czy Kolekcji 
Sztuki Współczesnej miasta Lucerna (Szwajcaria).

To dziwne rzeźby - zawieszone pomiędzy realizmem i abstrakcją, mają w sobie jednak ogromną czytelność. 
Nikt nie musi się zastanawiać nad tym, którędy biegły myśli autora; trzeba podziwiać natomiast trafność skrótu 
myślowego i jego wpływ na wyobraźnię widza.

Henryk Wach-Malicka  „Rzeczywistość wieloznaczna”, „Dziennik Zachodni” 1995, nr 170, fragment

A sculptor, he graduated from the Antoni Kenar 
State High School of Fine Arts in Zakopane (1974-
79). From 1979, he studied at the Sculpture Depart-
ment of the Academy of Fine Arts in Warsaw, in the 
studio of Professor Stanisław Kulon, where, in 1984 
he received a distinction for his graduation work 
“Laying in the Grave”. While studying at the Warsaw 
Academy, in 1982 he founded, together with Andrzej 
Szarek and Czesław Podleśny, the artistic group “... 
kim jesteś”. He participated in the exhibitions of this 
young artistic group until 1990. Since 1986 he has 
dealt with artistic didactics. Currently, he heads the 
Sculpture Department of the Art Institute in Cieszyn 
at the Art Department of the University of Silesia in 
Katowice. In 2000 he was awarded the title of Profes-
sor of Fine Arts. He has won multiple scholarships 
from the Ministry of Culture and National Heritage). 
His works are found in the collections of the National 
Museum in Krakow, the Polish Sculpture Centre in 
Orońsko and the Contemporary Art Collection of the 
city of Lucerne (Switzerland), among others.
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Władysław Trojan

(1932-2004)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 800 ZŁ ●
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 4 000 - 5 500 ZŁ

drewno/ wood
96 x 29 cm
sygn./signed:  Wł. Trojan

Jezus Chrystus na krzyżu

Jesus Christ on the cross

Warszawski artysta, w latach 70. pełnił funk-
cję Przewodniczącego Rady Artystycznej Sekcji 
Rzeźby ZPAP w Warszawie. Upodobał sobie 
drewno jako tworzywo rzeźbiarskie do tworze-
nia małych form m.in. mebli, ołtarzy i przedsta-
wień  religijnych. Najbardziej znany jest jednak 
z dużych żelbetowych rzeźb plenerowych usytu-
owanych w warszawskiej przestrzeni miejskiej, m.in. 
„Jeździec na koniu” 1977, Ursynów.

In the 70s, the Warsaw artist was the Chairman of 
the Art Council of the Sculpture Section of ZPAP in 
Warsaw. He liked wood as a sculptural material for 
creating small forms including furniture, altars and 
religious depictions. However, he is best known for 
his large outdoor sculptures placed in Warsaw’s 
urban space made of reinforced concrete including 
Rider on a Horse (1977).
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Stanisław Lewandowski

(1859 Kotliny koło Piotrkowa - 1940 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 6 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 6 500 - 7 500  ZŁ

brąz patynowany, podstawa marmur brązowy żyłkowany/ 
patinated bronze, veined brown marble
44 x 11 x 11 cm, z postumentem/ with base
sygn./signed: Lewandowski

Filozof

Philosopher

Polski rzeźbiarz, medalier, krytyk sztuki, dramato-
pisarz, wolnomularz, studiował rzeźbę w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych (1879-1882) u Jana 
Matejki i Walerego Gadomskiego oraz na Akademii 
Wiedeńskiej w pracowniach Edmunda Hellmera 
i Karola Kundmana. W latach 1890 do 1894 miesz-
kał i tworzył we Lwowie, gdzie nauczał w szkole 
artystycznej Marcelego Harasimowicza oraz wyda-
wał pismo „Nasza Sztuka”. W latach 1894 do 1932 
przebywał  w Wiedniu, z roczną przerwą na obję-
cie w Warszawie posady głównego medaliera 
mennicy polskiej. Wybito wówczas m.in. próbną 
pięciozłotówkę według jego projektu.  W 1932 
roku wrócił na stałe do Warszawy i objął funkcję 
konserwatora Państwowych Zbiorów Sztuki na 
Zamku Królewskim. Początkowo Lewandowski 
tworzył zgodnie z estetyką akademickiego reali-
zmu. Rzeźbił portrety modelując m.in. wizerunki 
Henryka Sienkiewicza, Heleny Modrzejewskiej 
i Kazimierza Grocholskiego oraz sceny alego-
ryczne i rodzajowe. Rzeźbą z tego okresu, która 
przyniosła mu sławę był ’’Słowianin zrywający 
pęta”, wystawiony na Pierwszej Wystawie Sztuki 
Polskiej w Krakowie w 1887, a następnie wyróż-
niony I nagrodą w konkursie warszawskiego Towa-
rzystwa Sztuk Pięknych w 1888.  Artysta po roku 
1900 uległ wpływom symbolizmu i secesji, z  tego 
okresu pochodzi plakieta „Ars” z 1899 oraz rzeźba 
„Salome” z 1904, czy też epitafium Heleny Modrze-
jewskiej w kościele św. Krzyża w Krakowie z 1910 
roku. W dorobku artysty ważną pozycję zajmują 
medale, plakiety i projekty monet, a także drobne 
przedmioty użytkowe ze szlachetnych metali.  
Lewandowski znany był także jako wybitny krytyk 
sztuki. Jest autorem monografii życia i twórczo-
ści Henryka Siemiradzkiego wydanej w 1904 i 1911 
oraz sztuk scenicznych granych w 1903 i 1908 
w teatrach warszawskich.

Polish sculptor, medalist, art critic, playwright, 
mason. He studied sculpture at the School of Fine 
Arts in Cracow (1879-1882) with Jan Matejko and 
Walery Gadomski and at the Vienna Academy in 
the studios of Edmund Hellmer and Karol Kund-
man. In the years 1890 to 1894 he lived and worked 
in Lviv, where he taught at Marcel Harasimowicz’s 
art school and published “Nasza Sztuka” maga-
zine. Between 1894 and 1932 he lived in Vienna, 
with a one-year break to take up the position of the 
main medalist of the Polish mint in Warsaw, where 
his design for the Polish 5 złoty coin was trialled. 
In 1932 he returned permanently to Warsaw and 
took on the position of conservator of the State Art 
Collections at the Royal Castle.Initially, Lewand-
owski created in accordance with the aesthet-
ics of academic realism. He sculpted portraits, 
among others images of Henryk Sienkiewicz, 
Helena Modrzejewska and Kazimierz Grocholski. 
and allegorical and genre scenes. The sculpture 
from that period that brought him fame was ‘’ Slav 
Breaking Ties ‘’, exhibited at the First Exhibition of 
Polish Art in Cracow in 1887, and then awarded first 
prize in the competition of the Warsaw Society of 
Fine Arts in 1888. After 1900 the artist was influ-
enced by symbolism and secession. From this 
period comes “Ars” (1899), “Salome” (1904), and  the 
epitaph of Helena Modrzejewska in the Church of 
St. Cross in Cracow (1910). Medals, plaques and coin 
designs, as well as small everyday objects made of 
precious metals, occupy an important position in 
the artist’s oeuvre. Lewandowski was also known as 
an outstanding art critic. He is the author of a mono-
graph on the life and work of Henryk Siemiradzki 
published in 1904 and 1911 as well as stage plays 
performed in 1903 and 1908 in Warsaw theatres.
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Magdalena Dobrucka

(1951 Warszawa)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 2 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 2 500 - 3 000 ZŁ

brąz/ bronze
15 x15 cm

Kobieta
2017

Woman
2017

Ukończyła warszawską Akademię Sztuk Pięknych  
w latach 1971-76. Od 1976 brała udział w wystawach. 
FIDEM. Członkini FIDEM od 1993 roku. Wielokrot-
nie nagradzana Grand Prix w międzynarodowych 
konkursach m.in. 1983 Rawenna, 1984 i 2005 Paryż, 
1986 Gdańsk 1988 i 1998 San Marino, 1991 New 
York, 1994 i 2008 Seixal (Portugalia). Brała udział 
w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Jej 
rzeźby podziwiać można w wielu muzeach w Polsce 
i za granicą m.in. Warszawa, Wrocław, Toruń, San 
Marino, British Muzeum (Londyn), Amerykańskie 
Stowarzyszenie Numizmatyczne (USA) Holandia, 
Portugalia oraz w zbiorach prywatnych.

Dobrucka graduated from the Warsaw Academy 
of Fine Arts in 1976. Afterwards, she participated in 
FIDEM exhibitions. She has been a FIDEM member 
since 1993. Awarded the Grand Prix in many interna-
tional competitions, including Ravenna 1983, Paris 
1984 and 2005, Gdańsk 1986, San Marino  1988 and 
1998, New York 1991, and Seixal, Portugal 1994 and 
2008. She has participated in many national and 
foreign exhibitions. Her sculptures may be seen 
in many museums in Poland and abroad, includ-
ing Warsaw, Wrocław, Toruń, San Marino, the 
British Museum (London), American Numismatic 
Association (USA), Netherlands, Portugal and in 
private collections.
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Beata Jasionek

(1967 Koszalin)

CENA WYWOŁAWCZA/ STARTING PRICE: 4 000 ZŁ
ESTYMACJA/ ESTIMATION: 5 000 - 6 000 ZŁ

odzyskana stal/ recovered steel
123 x 215 x 76 cm

Animal Form I

Animal Form I

Scenografka, modystka, modelatorka teatralna. 
Szyje kurtyny, projektuje kostiumy i maski (głów-
nie zwierzęce), instalacje plenerowe. Związana od 
kilkunastu  lat z  Bałtyckim Teatrem Dramatycznym 
w Koszalinie. Do swoich prac używa materiałów 
z recyklingu. Ukończyła Państwowy Zespół Szkół 
Plastycznych w Koszalinie.

 Set designer, milliner, and theatre modeler. 
She sews curtains, designs costumes and masks 
(mainly animals), outdoor installations. For over 
a dozen years she has been associated with the 
Baltic Dramatic Theatre in Koszalin. She uses recy-
cled materials in her work. She graduated from the 
State Complex of Art Schools in Koszalin.





4

36

16, 17

15

32

14

2

12

5, 6

26

24

7

38

22

10

27, 28

3

33

1

12

40

25

44

30

9

37

23

18

29

20

8

41

34, 35

43

42

21

19

11

31

39

ABAKANOWICZ MAGDALENA

PASTWA ANTONI JANUSZ

BURZEC HENRYK

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW

POPŁAWSKI STANISŁAW

DEMBOWSKI JANUSZ

KOZŁOWSKI MIECZYSŁAW

FALENDER BARBARA 

ŁAGOWSKI EDWARD

JARZYŃSKA DANKA

MARSCHALL BOLESŁAW

AMBROZIAK SYLWESTER

PIOTROWSKI RYSZARD

CHROMY BRONISŁAW 

BĘBNOWSKI WACŁAW

RADWAŃSKI STANISŁAW

DĘBSKA ANNA

LASZCZKA KONSTANTY

FOBER JERZY

MAJEWSKA ALICJA 

JASIONEK BEATA

MARSCHALL MACIEJ

ARTYSTA NIEOKREŚLONY

POLEWKA JÓZEF 

DAJEWSKA MAŁGORZATA

BUCZKOWSKA DOROTA

SCHARFENBERG EMANUEL

SIERPIŃSKI MAREK

WILKOŃ JÓZEF

SZYMANOWSKI WACŁAW

WIŚNIEWSKA MAŁGORZATA

TROJAN WŁADYSŁAW

WITEK GRZEGORZ

DOBRUCKA MAGDALENA

LEWANDOWSKI STANISŁAW

HORNO-POPŁAWSKI STANISŁAW 

MALICKA-ZAMORSKA ANNA

KLUGE BENTE

MYJAK ADAM

OSIECKA MONIKA

INDEKS ARTYSTÓW

OPRACOWANIE KATALOGU:

KOORDYNATOR AUKCJI:

ZDJĘCIA:

KOREKTA:

TŁUMACZENIA:

OPRACOWANIE GRAFICZNE:

AGNIESZKA MARKOWSKA, MONIKA SKOWROŃSKA, IWONA KOZICKA, MARTA KARDAS

MARTA KARDAS

AGNIESZKA ŁUGIEWICZ

MONIKA SKOWROŃSKA, KATARZYNA CZUŁKOWSKA, NATALIA PICHŁACZ

MATTHEW TOMCZYK

JOANNA WITEK
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bydgoszcz@sda.pl 
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warszawa@sda.pl
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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 

SCULPTURE AUCTION • FRIDAY DECEMBER 13, 2019, 7 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 



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. 



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 



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. 

 



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. 



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. 



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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



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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