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2
Artur Wacław Wielogłowski 
Starykoń
(1860 Odonów – 1933 Warszawa)

Skok przez przeszkodę, 1895 r.

olej, płótno, 43,3 × 73,3 cm,  
sygn. p.d.: A. Wielogłowski

cena wywoławcza: 12 000 zł

1
MN – w typie Franza Roubaud
(XIX/XX w.)

Kozak na koniu

olej, sklejka, 20,5 × 11,3 cm 
w świetle oprawy, sygn. śr. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 5 000 zł
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3
Karol Ciszewski
(1874/76–1926)

Kąpiące się kobiety

olej, płótno, 100 × 81 cm,  
sygn. l.d.: K.Ciszewski
Dołaczona opinia Wiesławy Jordan.

cena wywoławcza: 10 000 zł
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5
Franciszek Wastkowski
(1843 Warszawa – 1900 tamże)

Pies i kot, 1904 r.

olej, płótno, 72 × 62 cm, 
sygn. i dat. l.d.: F.Wastkowski/1904.

cena wywoławcza: 16 000 zł

4
Kaufmann Adolf vel J. Rollin
(1848–1916)

Pejzaż

olej, plótno, 80 × 120 cm,  
sygn. p.d.: J. Rollin

cena wywoławcza: 6 000 zł
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7
MN 
(XVIII/XIX w.)

Rokokowa martwa natura 
z owocami

pastel, pergamin, 34 × 26 cm,  
(rama późniejsza)

cena wywoławcza: 3 600 zł

6
Malarz Zachodnioeuropejski, XIX w. 
Naśladowca Gerarda de Lairesse a
(1641–1711)

Jupiter pod przebraniem Diany 
uwodzący Kalisto

olej, płótno dublowane, 82,5 × 108,3 cm, 
na odwrocie naklejka z domu aukcyjnego 
Christie’s

cena wywoławcza: 8 000 zł
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9
Seweryn Bieszczad
(1852 Jasło – 1923 Krosno)

Sukiennice Krakowskie przed 
restaracyą, 1885 r.

olej, papier, płótno, 20,5 × 27 cm, 
sygn. i dat. p.d.: S.Bieszczad 1885.
Obraz namalowany na zdjeciu z epoki 
z krakowskiego zakładu fotograficznego 
Ignacego Kriegera – unikat.

cena wywoławcza: 6 000 zł

8
Aleksander Raczyński
(1822–1883)

Portret kobiety, 1857 r.

olej, płótno dublowane, 62,5 × 51,5 cm, 
sygn. i dat. l.śr.: Raczyński/1857

cena wywoławcza: 4 500 zł
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11
MN (XVIII w.)
Naśladowca Charles’a Le Bruna
(1619–1690) 

Rodzina Dariusza przed 
Aleksandrem

olej, płótno dublowane, 58,5 × 79,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

10
Zygmunt Kaczówka 
(1915–1996)

Pędzące trójki

olej, płótno dublowane, 62,5 × 51,5 cm, 
sygn. p.d.: Z. Kaczówka

cena wywoławcza: 4 200 zł •
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13
Armin Glatter  
(1861–1931 Budapeszt)

Szyjąca dziewczyna

olej, płótno, 70,5 × 50 cm,  
sygn. p.d.: GlatterA

cena wywoławcza: 2 500 zł

12
T. Gerhard
(XIX w.)

Scena w karczmie, 1831 r.

olej, płótno, 50,5 × 63,5 cm, sygn. p.d.: 
T. Gerhard.cop.L/na beczce data 1831 
przedzielona na pół monogramem MJS

cena wywoławcza: 7 000 zł
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14
Zygmunt Józefczyk
(1881 Kraków – 1966)

Saniami w drodze ze wsi

olej, tektura, 50 × 94 cm, 
sygn. l.d.: Z. Józefczyk

cena wywoławcza: 8 000 zł
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15
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty, 1905 r.

olej, płótno, 70,5 × 50,5 cm,  
sygn. p.d. monogramem wiązanym: WW, 
na odwrocie autorska pieczęć

cena wywoławcza: 45 000 zł •
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17
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Widok z Bramy Floriańskiej 
w Krakowie

olej, płótno, 54,5 × 65,4 cm,  
sygn. p.d.: Rubczak, na odwrocie na 
krośnie pieczątki ISKRA&KARMAŃSKI/
KRAKÓW

cena wywoławcza: 18 000 zł

16
Władysław Stachowicz
(1911 Warszawa – 1979 Warszawa)

Dzień targowy na Małym Rynku 
w Krakowie

akwarela, papier, 49 × 33,5 cm w świetle 
oprawy, sygn. l.d.: Wł. Stachowicz

cena wywoławcza: 3 600 zł •
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18
Kazimierz Furga
(ur. 1945 r.)

Barbakan 
warszawski, 
1997 r.

technika 
mieszana, papier, 
34,5 × 46,5 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
p.d.: Furga 97

cena wywoławcza:  
600 zł •

19
Kazimierz Furga
(ur. 1945 r.)

Ulica Kozia 
w Warszawie, 
1997 r.

technika 
mieszana, papier, 
28,5 × 39 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
l.d.: Furga 97

cena wywoławcza:  
500 zł •

20
Jan Rawicz

(XX w.)

Widok na ulicę 
Freta

olej, płótno, 
35,50 × 54 cm,  

sygn. p.d.: Jan 
Rawicz

cena wywoławcza: 
4 400 zł

21
Tadeusz Rutkowski

(1906–1981)

Widok na Wawel

gwasz, papier, 43,5 × 29 cm w świetle 
passe-partut, sygn. p.d.: T.Rutkowski

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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22
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 
Zakopane)

Żółty dom

akwarela na podrysowaniu 
ołółwkiem, papier, 
16,5 × 20 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: St Kamocki

cena wywoławcza: 1 200 zł

23
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Martwa natura z samowarem, 
1917 r.

technika mieszana, papier, 19 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: 
StKamocki/1917

cena wywoławcza: 1 200 zł

24
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Żółte róże

olej, płyta, 33,5 × 48,5 cm,  
sygn. śr. p.: akarpiński

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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25
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Marzenie i wiara, 1929 r.

olej, płyta, 23 × 30,5 cm, 20 × 16 cm 
X 2 sztuki, sygn. i dat. u dołu Wlastimil 
Hofman 1929

cena wywoławcza: 40 000 zł •
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26
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska 
– 1945 Skierniewice)

Bez tytułu

cynkografia, papier, 
13,8 × 18,6 cm, sygn. 
na płycie monogramem 
wiązanym l.d.: OE
Ilustracja do poematu 
Jana Kasprowicza 
„Miłość”, wydanie pierw-
sze, Lwów, Nakładem 
Księgarni Polskiej, 
1902, wym. karty: 
18,5 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł

27
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska 
– 1945 Skierniewice)

Z gór. W turniach, 
1902

cynkografia, papier, 
13,4 × 18,8 cm w świe-
tle passe-partout, sygn. 
na płycie monogramem 
wiązanym l.d.: OE
Ilustracja do poematu 
Jana Kasprowicza „Mi-
łość”, wydanie pierwsze, 
Nakładem Księgarni Pol-
skiej, Lwów, 1902, wym. 
karty: 18,5 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł

28
Michał Sworzeń

(1896–1969)

Podzamcze

olej, tektura, 27 × 21 cm, 
sygn. p.d.: MSworzeń

cena wywoławcza: 1 000 zł •

29
Karol Malczyk
(1907 Berwałd Średni – 1965 Detroit)

Scena na zamku/Przed 
kościołem

gwasz, papier, 38 × 29 cm,  
praca dwustronna

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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30
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Studium słoneczników, 1893 r.

olej, tektura, 38 × 27,5 cm,  
sygn. dat. i opisany p.d.: K.P./Kraków 893

cena wywoławcza: 3 000 zł

31
MN – w typie Wilhelma 
Kotarbińskiego
(I poł. XX w.)

Egipcjanka

pastel, gwasz, papier, 28 × 13,5 cm 
w świetle passe-partut, p.d.: W.K

cena wywoławcza: 3 000 zł

32
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

W parku

olej, płótno dublowane, 60 × 80 cm

Pochodzenie: 
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 6 200 zł
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34
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

W kawiarni

olej, płótno, 45 × 53 cm,  
sygn. p.d.: Ebiche

cena wywoławcza: 10 000 zł

33
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Czerwone dachy, ok. 1960 r.

olej, płótno, 62 × 75 cm,  
sygn. p.d.: Rzepiński

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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35
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Pejzaż z Kudowy z bramą

olej, płótno, 62,5 × 81 cm,  
sygn. p.d.: Ebiche

cena wywoławcza: 32 000 zł •
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37
Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Pejzaż górski

olej, tektura, 26 × 35 cm,  
sygn. p.d.: M. Stańko

cena wywoławcza: 2 500 zł •

36
Kazimierz Guzik
(1911–1970)

Dolina potoku Biała Woda, 
1939 r.

olej, tektura, 63 × 48 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Kazimierz Guzik Tatry 
(Biała Woda) 1939

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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38
Wacław Wąsowicz
(1891–1942)

Dyliżans, l. 30 XX w.

drzeworyt, papier,  
9,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 700 zł

39
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Ukrzyżowanie

drzeworyt, papier, 13,5 × 8,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 zł

40
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Święty Krzysztof, 1915 r.

drzeworyt, papier, 17,5 × 12 cm, pod 
kompozycją podpis i tytuł wraz z uwagą 
drzeworyt oryginalny, grafika była dodat-

kiem do czasopisma „Sztuki Piekne”

cena wywoławcza: 700 zł

41
Wacław Waśkowski

(1904–1975)

Zakola Wisły

akwaforta, papier, 26 × 34 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem l.d.: WWaśkowski 

1955, opisana p.d.:/akwaforta/

cena wywoławcza: 600 zł •
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42
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Kobieta w stroju ludowym,  
przed 1939 r.

olej, płyta, 96 × 65 cm, sygn. i dat. p.d.: 
Eugeniusz Geppert 19..3, na odwrocie 
szkic ułanów z końmi

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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43
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk
(1885 Warszawa – 1950 tamże)

Hucuł z Jaworowa, 1935 r.

drzeworyt dwubarwny, papier, 
23 × 24 cm (odcisk klocka), sygn. na 
klocku monogramem wiązanym p.g.: EB

cena wywoławcza: 600 zł •

44
Witold Rzegociński
(1883–1969)

Jesienne liście, 1903 r.

linoryt, papier, 28 × 22 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d. ołówkiem: 
Rzegociński Witold/Liscie Jesienne

cena wywoławcza: 1 000 zł •

45
Wincenty Wodzinowski

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Hucuł

olej, tektura, 34 × 24 cm,  
sygn. l.d.: W Wodzinowski

cena wywoławcza: 3 400 zł

46
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Góral ze skrzypcami

ołówek, papier, 15,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 800 zł
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47
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wesele Krakowskie, 1933 r.

olej, płótno, 69 × 98,5 cm,  
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1933

cena wywoławcza: 22 000 zł •
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48
Wacław Żaboklicki (Zaboklicki)
(1879 Zakrzew – 1959 Warszawa)

Pejzaż z drzewem

pastel, papier, 48 × 40 cm,  
sygn. l.d.: Żaboklicki

cena wywoławcza: 1 500 zł •

49
Cecylia Szerszeń
(ur. 1944 r. Wola Kiedrzyńska 
k. Częstochowy)

Pejzaż z drzewami

pastel, papier, 68 × 48 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l. d.: C. Szerszeń

Pochodzenie: 
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich, 
Paryż

cena wywoławcza: 700 zł •

50
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Głowa wilka, 1933 r.

olej, sklejka, 28 × 33 cm,  
sygn. p.d.: Wojciech Kossak/1933

cena wywoławcza: 6 000 zł
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51
Franz Joseph Wagner
(1886–1972)

Pejzaż karkonoski

olej, płótno, 58 × 83 cm,  
sygn. l.d.: Fr.J. Wagner

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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52
Otto Paul 
Bredow
(1874 Berlin – 
ok.1930)

Pejzaż ze 
stogami siana

olej, płótno, 
40 × 52 cm,  
sygn. l.d.: O Bredow

cena wywoławcza: 
1 000 zł

53
Iwan Cerf
(1883–1963)

Pejzaż, 1919 r.

olej, tektura, 
45 × 65 cm,  
sygn. i dat. l.d.: 
IWAN/CERF/1919

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

54
Henryk Wójcik
(1920–2009)

Pejzaż znad Pilicy, 1955 r.

olej, płótno, 62 × 75 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Hen Wójcik 55,  
na odwrocie nalepka Ministerstwa Kultury 
i Sztuki

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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55
Emile Lammers
(1914–1990)

Pejzaż leśny z kapliczką

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

cena wywoławcza: 1 000 zł

56
Wacław 

Żaboklicki 
(Zaboklicki)

(1879 Zakrzew – 
1959 Warszawa)

Stogi

olej, płyta,  
41 × 58 cm,  

sygn. l.d.: 
W. Żaboklicki

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

57
Józef Myślicki 

(1901–1978)

Ule w ogrodzie

olej, tektura, 
36 × 48 cm,  

sygn. p.d.: 
Józef Myślicki

cena wywoławcza: 
400 zł
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58
Jerzy 
Kożuchowski
(1893–1967)

Kirasjerzy

olej, płyta, 
40 × 59,5 cm,  
sygn. p.d.: Jkożu-
chowski

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

59
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 
1938 Kraków)

Konie

olej, tektura, 
49,5 × 69,5 cm,  
sygn. l.d.: LMISKY

cena wywoławcza: 
1 200 zł

60
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Sanie zimą

olej, płótno, 50 × 60 cm,  
sygn. l.d.: Leszek Piasecki

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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61
Ernst Tannert
(1865-?)

Zagroda nad 
rzeką, 1908 r.

olej, plótno, 
50 × 60,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.:  
E. Tannert/DF 1908

cena wywoławcza: 
3 000 zł

62
M Kruszelnicki
(I poł. XX w.)

Kraina Dugmo, 
1943 r.

olej, tektura, 
23 × 32 cm, sygn. 
i dat. l.d.: KRAINA-
-DUGMO/M KRU-
SZELNICKI/1943

cena wywoławcza: 
2 000 zł

63
MN, I poł. XX w.
Naśladowca Gezy Meszoly’go  
(1844–1887)

Rybacy nad Balatonem

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

cena wywoławcza: 1 800 zł
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64
Rudolf Priebe
(1889 – 1956 Rudolfstadt)

Kuter rybacki na plaży

olej, sklejka, 26 × 38,5 cm,  
sygn. l.d.: Priebe

cena wywoławcza: 1 500 zł

65
Rudolf Priebe
(1889 – 1956 Rudolfstadt)

Chaty rybackie

olej, płyta, 30 × 40 cm, sygn. p.d.: Priebe

cena wywoławcza: 1 000 zł

66
Rudolf Priebe

(1889–1956 
Rudolfstadt)

Łodzie przy 
brzegu

olej, płótno,  
60 × 80 cm,  

sygn. p.d.: Priebe

cena wywoławcza: 
2 400 zł

67
Henryk 

Baranowski
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 

Gdynia)

Łodzie rybackie, 
ok. 1980 r.

olej, tektura, 
24 × 34 cm, sygn. 

l.d.: H. Baranowski, 
na odwrocie naklejka 

autorska z tytułem 
i datą powstania 

pracy

cena wywoławcza: 
2 500 zł •
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68
Jan Królikowski
(ur.1948 r.)

Żaglowce,  
1982 r.

olej, tektura, 
30 × 53 cm, 
sygn. i dat.p.d.: 
Królikowski Jan 82

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

69
Otton Edward 
Borzemski
(? -1978)

Morze

olej, płótno,  
24 × 34 cm, 
sygn. p.d.: E.BO-
RZEMSKI

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

70
Mieczysław 

Trautman 
(1885–1941)

Skały na morzu

olej, tektura, 
13 × 20 cm,  

sygn. l.d.:  
M.TRAUTMAN

cena wywoławcza: 
2 500 zł

71
Maria Dziopak

(ur. 1954)

Morze, 1990 r.

olej, płótno, 
42 × 57 cm,  

sygn. i dat. p.d.: 
M.DZIOPAK 90, 

opisany  
na odwrocie  

na blejtramie: 
MARIA DZIOPAK 

„MORZE” 90

cena wywoławcza: 
2 000 zł •
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72
Leopold Schönchen
(1855 Augsburg – 1935 Monachium)

Żaglowce na morzu

olej, płótno, 121 × 181 cm,  
sygn. l.d.: L.Schonchen

cena wywoławcza: 6 500 zł
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74
Czesław 

Tarczyński
(ur. 1949 r.)

Z cyklu Zima 2, 
2003 r.

pastel, karton, 48 × 
68 cm,  

sygn. p. d.: Czesław 
Tarczyński

Pochodzenie:
Kolekcja Anny i Pio-
tra Dmochowskich, 

Paryż

cena wywoławcza: 
900 zł •

75
Czesław 

Tarczyński
(ur. 1949 r.)

Las

pastel, papier, 
47 × 67,5 cm 

w świetle passe-
-partout,  

sygn. p.d.: Cz.Tar-
czyński

Pochodzenie:
Kolekcja Anny 

i Piotra Dmochow-
skich, Paryż

cena wywoławcza: 
900 zł •

73
Lucjan Falkowski
(1911–1979)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 45 × 66 cm 
w świetle passe-partout,  
na odwrocie opisana przez syna artysty:  
L.Falkowski Pejzaż 63 × 70 

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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77
Jan Dutkiewicz
(1911 Nowa Sól – 

1983 Katowice)

Pejzaż, 1981 r.

olej, płyta, 
34 × 49,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: 

JDutkiewicz 1981

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

78
Jan Dutkiewicz
(1911 Nowa Sól – 

1983 Katowice)

Pejzaż wiejski, 
1981 r.

olej, płyta,  
34 × 47 cm, sygn. 
i dat. p.d.: JDutkie-

wicz 81, opisany 
na odwrocie: Jan 
Dutkiewicz/Pejzaż 
wiejski/olej/1981

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

76
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Pojezierze, 1975 r.

olej, płótno,  
57 × 72 cm, 
sygn. p.d.: J. Wasiołek, na odwrocie 
naklejka wystawowa z 1975 r. z BWA 
w Łodzi z tytułem pracy: Pojezierze

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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79
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Katedra Notre Dame

olej, płótno, 59 × 74 cm, 
sygn. l.d.: J.Wasiołek

cena wywoławcza: 1 800 zł •

80
Ludwik Klimek 
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Dziewczyna patrząca z okna

olej, płótno, 65,5 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Klimek

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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82
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Uliczka

akwarela, papier, 49,5 × 35,5 cm, 
sygn. l.d.: W. Skoczylas

cena wywoławcza: 7 500 zł

81
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Biały kościół

olej, deska, 61 × 50 cm, 
sygn. l.d.: LURCZYŃSKI
na odwrocie pieczątki POSKu oraz nr 
inwentarzowy w kolekcji 212–2017

Pochodzenie:
kolekcja POSK w Londynie.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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84
Zygmunt Landau
(1898 Łódż – 1962 Tel Aviv)

Pejzaż

olej, tektura, 67 × 52 cm, 
sygn. l.d.: Landau

cena wywoławcza: 8 000 zł •

83
Peter Horowitz
(1922–2005)

Przed bramą

olej, płótno, 46 × 35 cm, 
sygn. p.d.: Horowitz

cena wywoławcza: 2 000 zł
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87
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Róże, 1974 r.

akwarela, papier, 35 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: maja berezowska 74

cena wywoławcza: 2 500 zł •

85
Czesław 
Rzepiński
(1905 Strusowa 
k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Maja Rzepińska 
przy pracy

akwarela, ołówek, 
15 × 21 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. p.g.: 
Kochanemu... 
Rzepiński

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

86
Antoni Żabski
(1909-?)

Martwa natura 
z paterą

gwasz, papier, 
33,5 × 49 cm 
w świetle passe-
-partout

Pochodzenie: 
z pracowni artysty.

cena wywoławcza: 
800 zł
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88
Edmund Burke
(1912–1999)

Pejzaż z końmi, 1976/77 r.

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

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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89
Jerzy Pogorzelski
(1926 Grodno – 2003 Czestochowa)

Georginie w wazonie

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn.p.d.: Po-
gorzelski, opisany na odwrocie na krośnie: 
Pogorzelski Jerzy „Georginie” 70 × 60

cena wywoławcza: 3 800 zł •

90
Stanisław Zalewski

(1896 Perespa k. Włodawy – 
1958 Warszawa)

Widok na wieżę 
w Lublinie

olej, płótno, 46 × 38 cm,  
sygn. p.d.: Zalewski

cena wywoławcza: 6 200 zł •

91
Ludwik Jach
(1892 -1952)

Pejzaż z ulami, 1961 r.

olej, płótno,  
60 × 81 cm, sygn.i dat. l.d.: L.Jach 61

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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92
Władysław Lizut
(zm. 2008 r.)

Kazimierz nad 
Wisłą, 2002 r.

olej, płótno, sygn. 
i dat. p.d.: Lizut 
Wł./-2002-, opisany 
na odwrocie: Lizut 
Władysław/40 × 40 
Kazimierz D. Widok 
na krzyże/olej.

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

93
Maria Dziopak
(ur. 1954)

Widok 
z Kazimierza 
nad Wisłą

olej, płótno,  
46 × 56 cm, sygn. 
p.d.: DZIOPAK, 
sygn. na odwrocie 
monogramem 
wiazanym: MD

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

94
Janusz Petrykowski

(1940–2004)

Portret Lidki, 1977 r.

olej, płótno, 41 × 32 cm, sygn. i dat. na 
odwrocie: JANUSZ/PETRYKOWSKI/1977/

PORTRET LIDKI

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 500 zł

95
Maria Dziopak

(ur. 1954)

Rynek 
w Kazimierzu 

nad Wisłą

olej, płótno,  
33 × 42 cm,  

sygn. na odwrocie 
monogramem: MD

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
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96
Tibor Czorba (Csorba)
(1906 Szepesváralja (Węgry) – 
1985 Warszawa)

Bazylika w Węgrowie, 1968 r.

akwrela, papier, 39 × 29,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: Csorba Tibor, 
dat. i opisany l.d.: Węgrów 1968.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

97
Włodzimierz Petrini
(czynny 1930–1980)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 73 × 54 cm,  
sygn. p.d.: W.Petrini

cena wywoławcza: 1 000 zł •

98
Irena Stankiewicz

(ur. 1925 r.)

Pieskowa Skała, 1977 r.

akwarela, papier, 46 × 34 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Irena Stankiewicz.../

Pieskowa Skała 1977

cena wywoławcza: 1 200 zł

99
Jan Rajmund Skawiński

(1898–1979)

Martwa natura, 1969 r.

olej, płótno, 83,5 × 64,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Jan Skawiński/1969

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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100
Maria Komierowska
(1913–1972)

Portret kobiety, 1967 r.

olej, płótno, 45 × 39 cm, sygn. l.d.: 
mKomierowska, opisany na odwrocie: 
Maria KOMIEROWSKA/1967 r Warszawa

cena wywoławcza: 1 500 zł •

101
Tibor Czorba 

(Csorba)
(1906 Szepesváralja 

(Węgry) – 1985 
Warszawa)

Miasteczko, 
1978 r.

akwarela, papier, 
33,5 × 45,5 cm 
w świetle passe-

-partout, sygn. p.d.: 
Csorba Tibor, dat. 
l.d.: henkadre 78

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

102
Fryderyk Antoni 

Hayder
(1905 Przemyśl – 

1990 Gliwice)

Pejzaż, 1971 r.

gwasz, papier, 
33 × 47 cm, 

sygn. p.d.:  
F Hayder 71

cena wywoławcza:  
800 zł •
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103
Zbigniew Litwin
(1914–2001)

Martwa natura, 1969 r.

olej, płyta, 50 × 33 cm, sygn. i dat. p.d.: 
ZLitwin 69

cena wywoławcza: 1 000 zł •

104
Henryk Krych
(1905–1980)

Martwa natura – 
Kwiaty

olej, płótno, 
65 × 81 cm, sygn. 
l.d.: H. KRYCH., 
opisany na odwrocie: 
AUTOR: HENRYK 
KRYCH/TYTUŁ 
MARTWA NATURA 
KWIATY/WYMIAR 
81 X 65BCM/TECH. 
OLEJ

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

105
Lucjan 

Falkowski
(1911–1979)

Pejzaż jesienny

akwarela, papier, 
45 × 66 cm 

w świetle passe-
-partout, 

sygn. p.d.:  
L. Falkowski

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

106
Stanisław 

Dąbrowski
(1882–1973)

Martwa natura

olej, tektura, 
50 × 70 cm, 

sygn. p.d.: Stani-
sław Dąbrowski

cena wywoławcza: 
2 800 zł •
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107
Zofia Anna Misiak
(ur. 1950 r.)

Kompozycja z żukiem, 2000 r.

olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. p.d.: 
Z Misiak
Reprodukowana w katalogu Stowarzy-
szenia Wiatraki Kultury „Czubajowizna. 
Plenery malarskie”, srt. 35

cena wywoławcza: 2 800 zł •

108
Janusz Petrykowski

(1940–2004)

Lidka z pieskami

olej, płótno, 26 × 21,5 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 000 zł

109
Janusz Wilden

(1906–1991)

Pejzaż, 1979 r.

olej, plótno, 51 × 61 cm, syg. 
i dat. l.d.: Wilden 79, na odwrocie 
naklejka: Centralne Biuro Wystaw 

Artystycznych/Warszawa Plac 
Małachowskiego 3

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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111
Dariusz Miliński
(ur. 1957 r.)

Zaproszenie do bicia rekordu, 
1987 r.

olej, plótno, 50 × 50 cm,  
sygn. i dat. l.g.: MILIŃSKI 87

cena wywoławcza: 6 000 zł •

110
Rafał Pomorski
(1921–1974)

Pejzaż industrialny

olej, płótno, 50 × 69,5 cm,  
sygn. na odwrocie: R. Pomorski

cena wywoławcza: 2 600 zł •
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113
Nino Gocha Jokhadze 

Relaxation

technika mieszana, płótno, 99 × 150 cm, 
sygn. p.d.: Gocha/Nino/Jokhadze

cena wywoławcza: 20 000 zł

112
Nino Gocha Jokhadze

Introduction

technika mieszana, płótno, 150 × 99 cm, 
sygn. p.d.: G.N. Jokhadze, na odwrocie 
certfikat autorski z tytułem pracy

cena wywoławcza: 20 000 zł



9594 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (35) | MALARSTWO

115
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Wiadukt mostu Poniatowskiego 
w Warszawie, 1967 r.

olej, płótno, 46 × 61 cm, sygn. p.d.: 
W.Zakrzewski i dat. śr.d.: 1967,  
sygn. i opisany na odwrocie: W. 
ZAKRZEWSKI/WIADUKT MOSTU 
PONIATOWSKIEGO/WARSZAWA/46 X 61/
ol/płótno

cena wywoławcza: 5 000 zł •

114
Jadwiga Mijal
(1912–1997)

Jesienny bukiet, 1973 r.

olej, płótno, 73 × 60 cm, sygn. i dat. 
l.d.: J. MIJAL – 73, opisany na odwrocie: 
„Jesienny bukiet”/J. MIJAL – 1973 r.

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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116
Piotr Młodożeniec
(ur. 1956 r.)

Wałęsa

olej, płótno, 49 × 36 cm,  
sygn. na odwrocie: Piotr Młodożeniec

cena wywoławcza: 3 500 zł •

117
Georg 

Chaimowicz
(1929–2003)

Bez tytułu

olej, płótno,  
27 × 46 cm

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

118
Andrzej Piwarski

(ur. 1938)

Siesta, 1990 r.

olej, płótno, 100 × 80 cm,  
sygn. i dat. p.d.: AJPiwarski 1990

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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119
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Kurczak, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 53 × 47 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem: Stanisław Baj 1978

cena wywoławcza: 1 500 zł •

120
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Świnie, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 56 × 82 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem: Stanisław Baj 1978
Muzeum Etnograficzne w Krakowie 
w 2018

cena wywoławcza: 1 500 zł •

121
Stanisław Baj

(ur. 1953, Dołhobrody)

Owce, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 
43 × 57 cm w świetle passe-

-partout, sygn. i dat. ołówkiem: 
Stanisław Baj 1978

cena wywoławcza: 1 500 zł •

122
Stanisław Baj

(ur. 1953, Dołhobrody)

Krowy, 1978 r.

akwatinta/akwaforta, papier, 
60 × 51 cm w świetle passe-

-partout, sygn. i dat. ołówkiem: 
Stanisław Baj 1978

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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123
David Hughes
(ur. 1952 r.)

Bez tytułu

tusz, technika mieszana, papier, 
45 × 35 cm, sygn. ołówkiem p.d.: 
D Hughes

cena wywoławcza: 800 zł

124
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Przystań w Monfleur

tusz, papier, 31,3 × 24 cm,  
sygn. p.d.: Monfleur-Lurczyński

Pochodzenie: 
kolekcja POSK w Londynie.

cena wywoławcza: 800 zł

125
Otto Axer

(1906 Przemyśl – 
1983 Warszawa)

Scena 
rodzajowa, 

1975 r.

akwarela, tusz, 
papier, 20 × 20 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 

p.d.: axer 75

cena wywoławcza: 
800 zł •

126
Otto Axer

(1906 Przemyśl – 
1983 Warszawa)

Muzykowanie na 
plaży, 1973 r.

tusz, papier, 
19 × 28 cm

w świetle passe-
-parout, sygn. i dat. 

p.d.: axer 7 oraz 
monogram wiązany 

OA

cena wywoławcza: 
700 zł •

Powtórki z  Aukcja Varia 29, 15.05.2019 , poz. 142

Poz. 143
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127
Stanisław Noakowski
(1867–1928)

Teka z 20 reprodukcjami

druk, papier rotograwiurowy, 48 × 35 cm

cena wywoławcza: 600 zł

128
Zofia Stankiewicz
(1862 Ryźna/Ukraina – 1955 Warszawa)

Akwaforty i akwatinty

teka 13 reprodukcji, obwoluta, wstęp, 
Wydawnictwo „Sztuka”, Warszawa 1954

cena wywoławcza: 100 zł •

129
Cezary Paszkowski

(ur. 1948 r.)

Hotel Anders

akwaforta, papier, 13,5 × 19 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: C. Paszkowski

cena wywoławcza: 300 zł
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130
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa – 1975 Walnut 
Creek/USA)

Elckerlijc, 1951

Druk artystyczny (8°), 63 strony, wyd. De 
Ross, Utrecht, wewnątrz 8 grafik autor-
stwa S. Mrożewskiego, oprawa płócienna 
25,5 × 16,8 cm

cena wywoławcza: 800 zł

131
Bogna Krasnodębska-Gardowska
(1900 Sosnowiec – 1986 Kraków)

Król królów i Wielka Nierządnica 
[Babilonia], 1925

drzeworyt, papier, 19 × 14 cm (zadruk), 
z teki „Objawienie św. Jana Teologa. Drze-
worytów 5 BG Krasnodębskiej”, Warszawa 
1925 (nakł. 40 egz.).

cena wywoławcza: 500 zł •
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132
Stefan 
Mrożewski
(1894 Częstochowa 
–1975 w Walnut 
Creek)

Marcel Schwob, 
Le Roi au 
masque d’ or. 
Paris, 1929

Teka 8 drzeworytów: 
plansze sygn. mono-
gramem wiązanym 
MS w różnych 
miejscach kompo-
zycji oraz oł. p. d.: 
StefMrożewski: egz. 
53/100, drzeworyty: 
a) W ogrodzie b) Król 
na tronie c) Scena 
ze starcem i dworza-
nami d) Niewolnicy 
przed królem e) Król 
z pochodnią f) Król 
z maską w ręce g) 
Prośba o jałmużnę 
h) Opłakiwanie 
króla.

cena wywoławcza: 
5 500 zł
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133
Utagawa Kuniyoshi
(1797–1861)

Stations Maisaka  
to Goyu, XX w.

drzeworyt barwny, papier, 
23 × 36 cm w świetle 
passe-partout, reprint XX w.

cena wywoławcza: 700 zł

134
Ogata Gekko
(1859–1920)

Bóg gromów, XX w.

drzeworyt barwny, papier, 37 × 24 cm 
w świetle passe-partout, reprint XX w.

cena wywoławcza: 700 zł

135
Utagawa 

Hiroshige
(1797–1858)

Wielki most 
Sanjo w Kyoto, 

XX w.

drzeworyt barwny 
nishiki-e, „Wielki 

most Sanjo w Kyoto” 
z cyklu 53 stacje 

szlaku Tokaido, 
edycja z ok. 1840, 

reprint XX w.

cena wywoławcza: 
1 000 zł

136
Utagawa 

Hiroshige
(1797–1858)

Okitsu, XX w.

drzeworyt barwny 
nishiki-e, „Okitsu” 
z cyklu 53 stacje 

szlaku Tokaido, 
edycja z ok. 1840, 

reprint XX w.

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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137
Gyokusen 
Mochizuki
(1834–1913)

Young Plums,  
l. 50. XX w.

odbitka graficzna: 
Young Plums, from: 
Sketch Book Series 
circa 1891 r.

cena wywoławcza: 
700 zł

138
Gyokusen 
Mochizuki
(1834–1913)

Cherry,  
l. 50. XX w.

odbitka graficzna: 
Cherry, from: Sketch 
Book Series circa 
1891 r.

cena wywoławcza: 
700 zł

139
Gyokusen 

Mochizuki
(1834–1913)

Turnip,  
l. 50. XX w.

odbitka graficzna: 
Turnip, from: Sketch 

Book Series circa 
1891 r.

cena wywoławcza: 
700 zł

140
Ohara Shoson

(1877–1945)

Kaczki, Japonia, okres Showa, 
ok. 1930 r.

drzeworyt, papier, 37,5 × 24,5 cm,  
sygn. ołówkiem pod płytą l.d.:  

Shoson Ohara

cena wywoławcza: 700 zł
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142
Ikona Czteropolowa – Chrystus 

na Krzyżu i przedstawienia 
Maryjne

Rosja, II poł. XIX w

tempera, deska, 31 × 25 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

143
Ikona – Spotkanie Pańskie

Rosja, XIX w.

tempera, deska, 21 × 17 cm

Wyobrażenie przedstawia scenę Spotkania Pań-
skiego. Ukazuje starca Symeona, który trzyma 
przed sobą na rękach młodzieńczego Chrystusa. 
Po lewej stronie ikony przedstawieni zostali stoją-
cy w gestach modlitewnych: Bogurodzica, Józef 
i prorokini Anna. W tle widoczna jest architektura 
świątynna. Napis identyfikacyjny umieszczony 
został na górnym polu. Maria, Józef i prorokini 
Anna ukazani zostali na ikonie jako bierni 
uczestnicy wydarzenia, z dłońmi uniesionymi 
w adoracji, która skierowana jest do Zbawiciela.

cena wywoławcza: 1 200 zł

141
Ikona – Zmartwychwstanie 
Chrystusa i dwanaście wielkich 
świąt cerkiewnych
Rosja, XIX w.

tempera, deska, złocenie, 38 × 29 cm

Ikona stanowi rozbudowany wariant wy-
obrażenia Zmartwychwstania Pańskiego 
otoczonego przez Dwanaście Wielkich Świąt 
Cerkiewnych. Środkowa część ikony ukazuje 
Powstanie Chrystusa z grobu, Zstąpienie 
do otchłani, Pochód zbawionych do raju 
i Wniebowstąpienie oraz Piotra odnajdu-
jącego pusty grób i spotkanie Chrystusa 
z apostołami na Jeziorze Galilejskim. Dooko-
ła umieszczone zostały sceny odpowiadające 
„prazdnikom”: Narodziny Marii, Wstąpienie 
Marii do świątyni, Zwiastowanie, Boże Naro-
dzenie i Pokłon Magów, Spotkanie Pańskie, 
Chrzest w Jordanie, Wjazd do Jerozolimy, 
Przemienienie Pańskie, Zesłanie Ducha 
Świętego, Starotestamentowa Trójca Świę-
ta, Zaśnięcie Bogurodzicy i Podwyższenie 
Krzyża Świętego. 

cena wywoławcza: 3 500 zł
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144
Ikona – Matka Boska 
pocieszycielka strapionych
Rosja, pocz. XIX w.

tempera, deska, 36 × 31 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

145
Ikona – Pokrow Matki Boskiej
Rosja, XIX w,

tempera, deska, 27 × 23 cm 

Ikona reprezentuje najbardziej rozpowszechniony w sztu-
ce rosyjskiej wariant wyobrażenia Pokrowu. Kompozycja 
ikony jest dwurejestrowa. W części górnej, w centrum 
przedstawiona została Bogurodzica, podnosząca ręce 
w geście orantki i trzymająca oburącz przed sobą 
omoforion. Z dwóch jej stron stoją aniołowie i święci, 
a powyżej przedstawiony został Chrystus błogosławiący. 
W tle przedstawienia widoczna jest wielokopułowa 
świątynia. W części dolnej ikony możemy zobaczyć 
Romana Melodosa, stojącego na podwyższeniu (am-
bonie cerkiewnej) ze zwojem. Po prawej stronie ukazani 
zostali – Andrzej Jurodiwy z uczniem Epifaniuszem oraz 
Bogurodzica nawiedzająca Romana Melodosa we śnie 
i wkładająca zwój w jego usta, co symbolizuje przeka-
zanie mu daru twórczości. Po lewej stronie znajdują się 
przedstawienia pary cesarskiej: Leona i Zoe, patriarchy 
Tarazjusza i innych dostojników cerkiewnych. W tle 
widoczne jest wnętrze cerkiewnej architektury, Całość 
przedstawienia ujęta jest obramieniem, które w górnej 
części ma kształt łuku – w obramieniu widoczny jest 
ryty ornament. 

cena wywoławcza: 1 400 zł

146
Ikona – Matka Boska 
pocieszycielka strapionych
Rosja, XVIII/XIX w.

tempera, deska, 35 × 28 cm

Pierwsza ikona Matki Boskiej Pocieszycielki 
Strapionych zasłynęła cudami w Moskwie 
w roku 1688, kiedy siostra patriarchy 
Joachima została dzięki niej uleczona. Od 
tego czasu zaczęto wykonywać jej kopie.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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147
Bruno Zach
(1891 Żytomir/Ukraina – 1945 Wiedeń)

Dziewczyna wiążąca pantofelek, 
ok. 1920 r.

brąz wiedeński – malowany na zimno, 
z mechanizmem podnoszenia sukienki, 
wys. 9,5 cm, sygn. na stoliku: B. Zach

cena wywoławcza: 3 000 zł

148
Lubomir Tomaszewski
(1923–2018)

Sowa

kamień, brąz, wys. bez podstawy: 11 cm, 
wys. z podstawą: 16 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł •
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149
Bronisław Chromy
(1925 Leńcze – 2017 Kraków)

Owca

brąz, kamień, wys. 25 cm,  
sygn. na tylnej prawej nóżce: B.CHROMY

cena wywoławcza: 5 000 zł •

150
Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Medal Articulations, 1984 r.

brąz, śr. 9 cm, sygn. MITORAJ, na od-
wrocie numer: M 050/500, oraz stempel 
z napisem w otoku: EXPERIMENTATION 

MULTICENTRIQUE PFIZER 83–84,
dołączony certyfikat ARTCURiAL z podpi-
sem artysty i oryginalne etui ARTCURiAL.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

151
Monika Osiecka
(ur. 1965)

Para rzeźb: 
Balet-Normandia I, 2017 r.  
Balet Normandia II, 2018 r.

brąz, alabaster beżowy, wys. 45 cm bez 
podstawy, 52 cm z podstawą
brąz, alabaster szary, wys. 45 cm bez 
podstawy, 52 cm z podstawą

cena wywoławcza: 8 500 zł
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152
Miniatura – Portret Zofii 
Potockiej, wg Salvatore’a 
Tonciego 
Wiedeń, pocz. XX w.

gwasz, kość słoniowa, wys. 9 cm,  
oprawa z kosci słoniowej

cena wywoławcza: 800 zł

153
Miniatura – Portret damy  

w stylu empire
pocz. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, sygn. p.b.: Sv.R, 
owal, 7 × 5,5 cm w świetle oprawy, 

oprawa drewniana z wkładem mosiężnym

cena wywoławcza: 2 200 zł

154
Miniatura – Madonna della 
seggiola, wg. Rafaela Santi

k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
rama drewniana, ręcznie rzeźbiona

cena wywoławcza: 1 800 zł

155
Miniatura – Portret Lindesay 
B. Beaumont – Chorążego lekkiej 
piechoty
Anglia, 1867 r.

gwasz, kość słoniowa, oprawa złoto 
niskopróbne, wys. 8 cm, na odwrocie: 
Lindesay B.Beaumont/Ensign 32 Light 
Infantry/1867.

cena wywoławcza: 1 500 zł
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157
Kolczyki

Rosja, Moskwa, k. XIX w.

złoto, pr. 56, m. 1,80 g, 2 szt. rubinów

cena wywoławcza: 2 000 zł

156
Broszka
Rosja, Moskwa, 1899–1908

złoto, pr. 56, m. 6,99 g, 2 szt. turma-
liny łącznie ok. 0,80 ct, 17 szt pereł, 
złotnik: Iwan Lebiedkin

cena wywoławcza: 5 000 zł

158
Broszka
Rosja, Mokwa, pocz. XX w.

złoto, pr. 56, m. 3,58 g, 19 szt. oliwinów 
łącznie ok. 1,60 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł

160
Pierścionek
pocz. XX w.

złoto, pr. 3, m. 3, m. 2,76 g, 7 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym 
łącznie ok. 0,90 ct, G-I/VS-SI, 24 szt. 
rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 500 zł

159
Bransoletka

II poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,500, m. 11,30g, 7 szt. 
brylantów łącznie ok. 1,40 ct, I-J/SI-P2

cena wywoławcza: 8 000 zł
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164
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 11,34 g, 27 szt. sza-
firów (5 × 3,5 mm) łącznie ok. 9,45 ct, 
54 szt. diamentów łącznie ok. 0,55 ct, 
H-I/SI-P2

cena wywoławcza: 6 000 zł

163
Pierścionek

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 9,64 g, 6 szt. 
rubinów w szlifie markiza ok. 1,18 ct, 

13 szt. szafirów łącznie ok. 1,42 ct, 9 szt. 
diamentów w szlifie brylantowym łącznie 

ok. 0,64 ct, H-K/VS-P1, 3 szt. w szlifie 
bagiet łącznie ok. 0,19 ct, G/VS

cena wywoławcza: 8 000 zł

161
Broszka
k. XIX w.

złoto, srebro, m. 10,40 g, szafir ok. 
2,20 ct, 8 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,56 ct, SI/H-J, dodatkowo 9 rozet 
diamentowych

cena wywoławcza: 4 200 zł

162
Pierścionek

Warszawa, k. XIX w.

złoto, pr. 3, m. 4,36 g, szafir ok. 0,55 
ct, 8 szt. diamentów łącznie ok. 0,76 ct, 

H-I/SI

cena wywoławcza: 6 000 zł
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168
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 4,04 g, zielony beryl 
ok. 1,85 ct, 2 szt. diamentów w szlifie 
szmaragdowym ok. 0,64 ct, G/VVS2

cena wywoławcza: 10 000 zł

167
Kolczyki na sztyfcie

współczesne

białe złoto, pr. 0,585, m. 1,62 g
1. brylant o masie 1,07 ct, barwa: I, 

czystość: VVS1
2. brylant o masie 1,05 ct, barwa: H, 

czystość: SI1
Łączna masa brylantów: 2,12 ct

dwa certyfikaty do kamieni z DPL (Idar 
Oberstein)

cena wywoławcza: 55 000 zł

165
Obrączka
współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 3,37 g, 21 szt. 
brylantów łącznie ok. 2,10 ct, śr. 3 mm, 
H-J/SI1-SI2

cena wywoławcza: 7 000 zł

166
Bransoletka

współczesna

złoto, pr. 0,585, m. 25,55, brlyant 
ok. 0,10 ct, H/SI

cena wywoławcza: 6 500 zł
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171 
Sygnet męski
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 14,86 g, diament 
w starym szlifie brylantowym europejskim, 
wymiar: 9,36 x 9,51 x 5,35, masa 3,11 ct, 
barwa: L, czystość: VS2,  wykończenie: 
bardzo dobre, fluorescencja: słaba

cena wywoławcza: 65 000 zł

169
Kolia
1925–1930

złoto, pr. 0,585, m. 4,70 g (łańcuszek 
współczesny), 9 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,30 ct, H-I/SI

cena wywoławcza: 3 500 zł

170
Szpilka

l. 40. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 1,42 g, diament 
w starym szlifie brylantowym tzw. antyk: 

4,2 × 4,65 × 3,28, masa ok. 0,55 ct, 
G-H/VS2

cena wywoławcza: 3 500 zł
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175
Zawieszka
Francja, 1838–1847

złoto, pr. 0,750, m. 10,90 g, miniatura 
na kości
zaświadczenie z urzędu probierczego

cena wywoławcza: 5 000 zł

174
Broszka z kameą – scena  

Kobieta z pawiem
poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 6,87 g, kamea na muszli

cena wywoławcza: 4 000 zł

172
Bransoleta
k. XIX w.

metal złocony, m. 7,20 g , 60 szt. 
granatów 

cena wywoławcza: 1 500 zł

173
Pierścionek z brylantem

Warszawa, l. 30. XX w.

złoto, pr. 3, m. 3,41 g, diament w starym 
szlifie brylantowym ok. 1,05 ct, K-L/SI1, 
na szynie grawer: IV 1933, złotnik W.S.

cena wywoławcza: 15 000 zł



133132 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (35) | BIŻUTERIA

176
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 2, m. 5,43 g, 6 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,52 ct, 6 szt. diamentów 
w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,15 ct, całość 
łącznie ok. 0,67 ct, G-H/SI-P1

cena wywoławcza: 4 000 zł

177
Wisior

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, srebro, m. 4,11 g, 
57 szt. diamentów łącznie ok. 0,30 ct, 

brown/VS-SI, 3 szt. rubinów łącznie 
ok. 1,10 ct

cena wywoławcza: 2 500 zł

178
Kolia z kokardą 

II poł. XX w.

złoto, m. 14,22 g, 87 diament łącznie 
ok. 1,30 ct, I-K, brown/SI-P1  

granat kaboszon

cena wywoławcza: 7 000 zł

180
Pierścionek

1920–1930 

złoto, pr. 3, srebro, m. 1,75 g, 
diament w szlifie brylantowym 

ok. 0,10 ct, H-I/P, 8 rautów 
diamentowych

cena wywoławcza: 1 000 zł

179
Pierścionek
Kraków, I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,60 g, rubin kabo-
szon ok. 0,70 ct, 8 rozet diamentowych 
ok. 0,55 ct

cena wywoławcza: 2 500 zł
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182
Kolczyki

XIX w.

złoto, pr. 0,585, koral naturalny

cena wywoławcza: 1 250 zł

181
Krzyżyk na łańcuszku
współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 13,82 g, 
190 szt. diamentów łącznie 
ok. 2,85 ct, H-K/SI-P1

cena wywoławcza: 10 000 zł

183
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 4,05 g, koral naturalny

cena wywoławcza: 1 500 zł

184
Wisior
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 2,20 g, brylant 
ok. 0,10 ct, G-H/SI1,  
perła tahiti śr. 10 mm

cena wywoławcza: 2 500 zł

186
Komplet: bransoletka 

i naszyjnik
II poł. XX w.

perły hodowane słonowodne Akoya, 
śr. 8,5 – 9,5 mm, zapięcie złoto, 

pr. 0,585. m. 45,21 g

cena wywoławcza: 5 000 zł

185
Kolczyki
współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 4,43 g, 2 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,20 ct, G-H/SI1, 
2 szt. pereł tahiti śr. 10 mm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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188
Sekretnik ze Św. Jerzym

  I poł. XX w.

srebro, pr. 800, m. 14,16 g

cena wywoławcza: 800 zł

187
Komplet: dwa pierścionki, 
wisior na łańcuszku
Warszawa, ORNO,  
po 1986 r.

srebro, pr. 925, agat 

cena wywoławcza: 800 zł

189
Broszka
k. XIX w.

moneta na rewersie 
przedstawienie Św. Jerzego 

zabijającego smoka (emalia), 
m. 26,84 g, śr. 3,7 mm

cena wywoławcza: 1 200 zł

191
Józef Fajngold
(1910–1998)

Broszka – Warszawska Syrenka, 
Warszawa, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m. 10,07 g, śr. 4,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

190
Komplet biżuterii: pierścionek, 

kolczyki, broszka, ORNO
po 1986 r.

srebro, pr. 925, cyrkonie, ametyst, 
kryształ górski

cena wywoławcza: 1 200 zł
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193
Dzbanek do kawy

pocz. XX wieku

srebro, pr. 800, m., 
wys. 12,50 cm, puncowane na 

spodzie GUTRUF

cena wywoławcza: 1 000 zł

192
Cukiernica art déco
Kraków, l. 30. XX wieku

srebro, pr. 3, m. ok. 330 g

cena wywoławcza: 950 zł

194
Puzderko neobarokowe na 
przybory toaletowe z herbem Sas
Austro-Węgry, II poł. XIX w.

srebro, szkło kryształowe, 11,2 × 5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

196
Popielniczka z uchwytami 
zdobionymi herbem Warszawy
Bracia Łopieńscy, Warszawa, 1938–1939

srebro, pr. 3, m. 100 g, 13 × 7,70 cm, 
puncowanie: złotnik BrŁ, graficzny znak 
złotnika

cena wywoławcza: 2 500 zł

195
Patera na stopie

Niemcy, Bad Kissingen, Simon Rosenau, 
k. XIX w.

srebro, pr. 800, w. 1451 g, w. 27 cm, 
śr. 30 cm, (epoka wilhelmiańska)

cena wywoławcza: 10 000 zł

AUKCJA VARIA (35) | SREBRA I PLATERY
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200
Teryna na stopie z pokrywą 
z motywem jelenia i zająca, 
Theodor Julius Gunther
Berlin, ok. 1850 r.

srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g, 
wys. 39 cm, 30 × 50 cm, punca złotnika: 
GUNTHER, odlewane, repusowane, 
złocone we wnętrzu

cena wywoławcza: 26 000 zł

198
Misa

Niemcy, pocz. XX w.

srebro pr. 800, m. 615 g,  
w lustrze rytowany herb, śr. 30 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

197
Patera
Niemcy, I poł. XX w.

srebro pr. 0,835, m. 670 g, 
śr. 30 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

199
Wizytownik
Niemcy, XIX/XX w.

srebro pr. 800, m. 420 g, 
dł. 30,5 cm; lekkie wgniecenie

cena wywoławcza: 1 500 zł
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204
Patera figuralna
Br. Buch, Warszawa, k. XIX w.

plater na mosiądzu, cyna, 35 × 33 cm, 
sygn. na spodzie: B.BUCH

cena wywoławcza: 1 500 zł

203
Patera figuralna

Bracia Henneberg, l. 30. XX w.

plater, szkło, wys. 18 cm, numer modelu 
3218

cena wywoławcza: 1 200 zł

201
Paterka dwuuszna
Plewkiewicz, Warszawa, XIX/XX w.

plater na białym metalu, 43 × 6 × 21 
cm, sygn. na uchu

cena wywoławcza: 800 zł

202
Paterka ażurowa

Fraget, Warszawa, XIX/XX w.

plater, 39 × 7,5 × 24 cm, sygn. na 
spodzie: Fraget w Warszawie

cena wywoławcza: 700 zł
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209
Cukiernica
Fraget, Warszawa, l. 30. XX w.

plater, 11 × 13 cm, śr. podstawy: 
6,80 cm, sygn. Fraget BM Plaque, nr kat. 
3917 oraz punca 9
Unikatowa cukiernica wytwórni Fraget 
z kultowej „Cafe Club” – jednej z najlep-
szych przedwojennych warszawskich 
kawiarni mieszczącej się kamienicy 
Istomina na rogu Al. Jerozolimskich 
i Nowego Światu.

cena wywoławcza: 800 zł

208
Cukiernica ze szklanym 

wkładem
J. Sopyło, Lwów, 1920–1930

plater, wys. 9,5 cm, śr. 14,5 cm, 
uszczerbienie szkła

cena wywoławcza: 650 zł

206
Papierośnica

Norblin, Warszawa, 1927 r.

plater, 10,5 × 7,5 cm, sygn. Norblin 
i Sa, nr kat. 3000

Pamiątkowa nakładka z okazji VIII 
Międzynarodowej Konferencji Chemicz-

nej – widoczne tłoczenia m.in. herbu 
i widoków Warszawy

cena wywoławcza: 800 zł

205
Paterka na cytryny
Fraget, Warszawa, l. 40. XX w.

plater, szkło z odpryskiem, 
7,80 × 11 cm

cena wywoławcza: 400 zł

207
Taca z motywem zakopiańskim
Bracia Henneberg, Warszawa, 
l. 30. XX w.

mosiądz srebrzony, ręczne trawienie, 
śr. 28 cm, sygn. na spodzie Bcia. Henne-
berg R4 „RELIEF”, przetarcia w lustrze

cena wywoławcza: 1 200 zł



147AUKCJA VARIA (35) | SREBRA I PLATERY146 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

213
Pudełko na cygara

Bracia Henneberg, Warszawa, l. 30. XX 
w., proj. Julii Keilowej (1902–1943)

plater na mosiądzu, drewno hebanowe, 
4,5 × 18,5 × 10 cm

Wewnątrz dedykacja: Antkowi Piekarskie-
mu za „Nieboską komedje” Wład. Bracki 

Toruń 1.X.36

cena wywoławcza: 3 800 zł

212
Filiżanka
Bracia Henneberg, Warszawa, 
l. 30. XX w., proj. Julia Keilowa

plater, ebonit, wys. 6 cm, nr katalogowy: 
994

cena wywoławcza: 650 zł

210
Zestaw do kawy i herbaty w stylu 
art déco
Europa Zachodnia, l. 20. XX w.

plater na mosiądzu, 4 sztuk w składzie: 
cukiernica wys. 10,50 cm, mlecznik wys. 
12,50 cm, dzbanek do kawy wys. 9 cm, 
dzbanek do herbaty wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

211
Kubełek do chłodzenia wina 
w stylu art déco
Fraget, Warszawa, 1930–1940

plater na mosiądzu, wew. złocony, 
18,5 × 23 cm, sygn. FRAGET |N 
|PLAQUE |3053

cena wywoławcza: 3 000 zł
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216
Patera
Norblin, Warszawa, l. 30. XX w.,  
proj. Julia Keilowa

plater na mosiądzu, 
4,5 × 23,5 × 20,5 cm, puncowana: 
Norblin i S-ka GALW. WARSZAWA, nr kat. 
2661

cena wywoławcza: 3 800 zł

214
Patera tzw. dwusierpowa
Fraget, Warszawa, l. 30. XX w.,  
proj. Julia Keilowa

plater, szer. 32 cm, numer modelu 4922, 
sygnowana Fraget MB Plaque

cena wywoławcza: 5 000 zł

215
Szejker

Norblin, Waszawa, ok. 1935 r.

plater na białym metalu, wys. 21,50 cm, 
puncowanie: NORBLIN i Ska |GALW. |, 

WARSZAWA BM’ |6639 |4

cena wywoławcza: 1 000 zł
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220
Wazon
Moser, l. 60. XX w.

szkło, wys. 19 cm

cena wywoławcza: 500 zł

219
Para kieliszków do wina

Moser, Czechy, l. 50. XX w.

kryształ, trawiony, złocony, 
wys. 20,20 cm, wzór Splendid

cena wywoławcza: 1 000 zł

217
Wazon
Niemcy, pocz. XX w.

szkło zielone, srebro, wys. 11,20 cm

cena wywoławcza: 650 zł

218
Wazon

Niemcy, 1906 r.

szkło filetowe okuwane w srebro, 
wys. 8 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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224
Taca lustrzana
Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, drewno, 
41 × 30 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

223
Puzdro
Francja, Nancy, Émile Gallé, pocz. XX w.

szkło warstwowe, trawione, wys. 6 cm, 
śred. 17 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

221
Wazon
Francja, Nancy, Émile Gallé, po 1900 r.

szkło warstwowe, dekoracja pejzażowa, 
sygn. na brzuścu: Gallé, wys. 36 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł

222
Żardiniera

Francja, Nancy, Émile Gallé, 
pocz. XX w.

szkło warstwowe, trawione, 
dł. 41 cm, wys. 12,5 cm, 

szer. 15 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł 225
Taca szklana

Europa Zachodnia,  poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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226
Ludvika Smrcková
(1903–1991)

Panneau dekoracyjne „Cztery 
pory roku”, 1945 r.

tafla szklana, rytowana, 24 × 33 cm, 
sygn. p.d. L. Smrckova, dat. l.d. 1920, 
27 III, 1945, na podstawie drewnianej

cena wywoławcza: 3 000 zł

227
Filiżanka do herbaty

Rosenthal Versace, Owoce Morza, 
współczesna

porcelana, wys. 7 cm, śr. spodka 
16 cm, szczerba na spodku

cena wywoławcza: 350 zł

229
Wazon
Chiny, k. XIX w.

porcelana, wys. 36 cm, w dnie wywierco-
ny otwór, dekoracja typu sang de boeuf

cena wywoławcza: 2 000 zł

228
Spodek z feniksem

Chiny, II poł. XIX w.

porcelana malowana ręcznie emaliami, 
złocona, śr. 14 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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230
Zestaw 6 filiżanek do mokki

Rosenthal, Royal Copenhagen

porcelana, wys. 5–6 cm

cena wywoławcza: 800 zł

231
Zestaw do mokki, fason empire
Ćmielów, l. 30. XX w.

porcelana dekorowana kalkomanią, zło-
cona, dzbanek, 5 filiżanek ze spodkami, 
cukiernica (brak pokrywy), wys. dzbanka 
26,5 cm, wys. filiżanek 4,5 cm, śr. 
spodków 11 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

232
Filiżanka empirowa

Paryż, Francja, I ćw. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, bogato 
złocona, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 500 zł

234
Para talerzy

Popow, Moskwa, 
I poł. XIX w.

porcelana ręcznie 
malowana i złocona, 
śr. 21 cm, w jednym 

naprawa na 
krawędzi

cena wywoławcza: 
2 200 zł

233
Talerz dekoracyjny
Korniłow, Petersburg, ok. poł. XIX w.

porcelana ręcznie malowana i złocona, 
śr. 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł



159158 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (35) | CERAMIKA

238
Patera dekoracyjna
Potschappel, Niemcy, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 43 cm, ubytki dekoracji plastycznej, 
niewielkie pęknięcie w górnej części

cena wywoławcza: 2 800 zł

236
Filiżanka

Ludwigsburg, l. 1758–1793

porcelana malowana naszkliw-
nie, wys. 5 cm, śr. spodka 

13 cm

cena wywoławcza: 800 zł

235
Popiersie Parysa
Francja, Sèvres, XIX w.

oraz w opisie:  porcelana biskwit, 
sygn. wyciskiem Sèvres, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

237
Filiżanka ze spodkiem w formie 
kwiatu
Miśnia, 1763–1774 r.

porcelana biała, wys. 5 cm, śr. 8 cm, 
śr. spodka 14 cm, sygn. kobaltem 
podszkliwnie

cena wywoławcza: 1 000 zł
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243
Zestaw telewizyjny
Chodzież, l. 60. XX w.

porcelit malowany natryskowo, 
wys. 6 cm, dł. talerzyka 20 cm

cena wywoławcza: 350 zł

242
Popielniczka

Wałbrzych, ok. 1960 r.

porcelana malowana natryskowo, 
śr. 11 cm, wys. 4 cm

cena wywoławcza: 300 zł

239
Niedźwiedź
Hutschenreuther, Niemcy, l. 30. XX w.

porcelana malowana natryskowo, 
podszkliwnie, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

240
Jamnik

proj. Theodor Karner, Rosenthal, 
ok. 1957 r.

porcelana malowana podszkliwnie, 
natryskowo, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

241
Maska naścienna
Wiedeń, Goldscheider, 1930–1940

fajans malowany, szkliwiony, wys. 24 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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244
Kandelabr sześcioświecowy 
z Amorem
Polska (?) ok. poł. XIX w.

brąz złocony, patynowany, wys. 81 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

246
Ryngraf, Matka Boska 
Częstochowska
Wiktor Gontarczyk, Warszawa,  
I poł. XX w.

brąz patynowany, wys. 5,5 cm, 
sygn. p.d.: WG

cena wywoławcza: 500 zł

245
Ryngraf, Matka Boska 

Ostrobramska
Wiktor Gontarczyk, Warszawa, I poł. XX w.

brąz patynowany, wys. 5,5 cm, sygn. 
p.d.: WG (odbicie lustrzane)

cena wywoławcza: 500 zł



I. PRZED AUKCJĄ

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

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany 
w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera 
podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

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

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

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

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

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

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 ustawy o prawach 
autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi 
zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 
2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 
2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży 
oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za 
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości 
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania 
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia 
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. 
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez 
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie 
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci 
licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście 
do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu 
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlece-
nia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana, 
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie 
rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym 
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu 
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit 
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim 
wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. 
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które 
uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji 
powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy So-
pockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu 
komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez 
składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w od-
powiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych 
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

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

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe 

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

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

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

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

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu 
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary 
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom 
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub 
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

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

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

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

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

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

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny pozyskuje bezpośrednio od 
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszer-
stwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny 
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego 
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów 
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce 
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89, 
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności 
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

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

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

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

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (35)

Warszawa, 20 maja 2020 r., godz. 19
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż do godziny 
12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: Santander Bank Polski S.A. 
67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis
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OSIECKA MONIKA 151
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PRZYJMUJEMY DZIEŁA SZTUKI (W TYM PRACE NA PAPIERZE) I RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE  
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BAKUŁA HANNA 125
AXER OTTO 125, 126
BAJ STANISŁAW 119–122
BARANOWSKI HENRYK 67
BARTŁOMIEJCZYK EDMUND LUDWIK 43
BEREZOWSKA MAJA  87
BIESZCZAD SEWERYN 9
BORZEMSKI OTTO EDWARD 69
BREDOW OTTO PAUL 52
BURKE EDMUND 88
CERF IWAN 53
CHAIMOWICZ GEORG 117
CISZEWSKI KAROL 3 
CZORBA TIBOR 96 , 101
DĄBROWSKI STANISŁAW  106
DUTKIEWICZ JAN  77, 78
DZIOPAK MARIA 71, 93, 95
EIBISCH EUGENIUSZ 34, 35
FALKOWSKI LUCJAN 73 , 105
FURGA KAZIMIERZ 18, 19
GEPPERT EUGENIUSZ 42
GERHARD T. 12
GLATTER ARMIN 13
GUZIK KAZIMIERZ 36
HAYDER FRYDERYK ANTONI 102
HOFMAN WLASTIMIL 25
HOROWITZ PETER 83
HUGHES DAVID  123
JACH LUDWIK 91
JOKHADZE NINO GOCHA 112, 113
JÓZEFCZYK ZYGMUNT  14
KACZÓWKA ZYGMUNT 10
KAMOCKI STANISŁAW 22, 23, 32, 46
KARPIŃSKI ALFONS 24
KAUFMANN ADOLF 4

 
KLIMEK LUDWIK 80
KOMIEROWSKA MARIA  100
KOSSAK JERZY 47
KOSSAK WOJCIECH 50
KOŻUCHOWSKI JERZY  58
KRASNODĘBSKA-GARDOWSKA BOGNA 131
KOŻUCHOWSKI JERZY 58
KRÓLIKOWSKI JAN  68
KRUSZELNICKI M. 62
KRYCH HENRYK  104
LAMMERS EMILE 55
LANDAU ZYGMUNT  84
LITWIN ZBIGNIEW  103
LIZUT WŁADYSŁAW 92
LURCZYŃSKI MIECZYSŁAW 81 , 124
MALCZYK KAROL  29
MIJAL JADWIGA  114
MILIŃSKI DARIUSZ  111
MISIAK ZOFIA ANNA 107
MISKY LUDWIK  59
MŁODOŻENIEC PIOTR  116
MN 1, 6, 7, 11, 31, 63
MROŻEWSKI STAFAN  130 , 132
MYŚLICKI JÓZEF  57
NOAKOWSKI STANISŁAW 127
OKUŃ EDWARD 26, 27
PASZKOWSKI CEZARY  129
PETRINI WŁODZIMIERZ 97
PETRYKOWSKI JANUSZ 94 , 108
PIASECKI LESZEK 60
PIWARSKI ANDRZEJ  118
POCHWALSKI KAZIMIERZ  30
POGORZELSKI JERZY  89
POMORSKI RAFAŁ  110
PRIEBE RUDOLF 64, 65, 66

 
RACZYŃSKI ALEKSANDER 8
RAWICZ JAN 20
RZEGOCIŃSKI WITOLD 44
RZEPIŃSKI CZESŁAW 33, 85
RUBCZAK JAN 17
RUTKOWSKI TADEUSZ 21
SCHÖNCHEN LEOPOLD 72
SKAWIŃSKI JAN RAJMUND  99
SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 82, 39, 40
STACHOWICZ WŁADYSŁAW 16
STANKIEWICZ IRENA  98
STANKIEWICZ ZOFIA  128
STAŃKO MICHAŁ 37
SWORZEŃ MICHAŁ  28
SZERSZEŃ CECYLIA 49
TANNERT ERNST  61
TARCZYŃSKI CZESŁAW 74, 75
TRAUTMAN MIECZYSŁAW  70
WAGNER FRANZ JOSEPH  51
WASIOŁEK JÓZEF 76, 79
WASTKOWSKI FRANCISZEK 5
WAŚKOWSKI WACŁAW  41
WĄSOWICZ WACŁAW  38
WEISS WOJCIECH  15
WIELOGŁOWSKI STARYKOŃ ARTUR 
WACŁAW 2
WILDEN JANUSZ  109
WODZINOWSKI WACŁAW 45
WÓJCIK HENRYK 54
ZAKRZEWSKI WŁODZIMIERZ 115
ZALEWSKI STANISŁAW 90
ŻABOKLICKI WACŁAW  48, 56
ŻABSKI ANTONI 86



Radek Szlaga, Riccos or Rokkos  
in Marokko, 2007 olej, płótno,  
120 × 120 cm (dyptyk 60 × 120 cm) 
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

SZTUKA FANTASTYCZNA
Maksymilian Novak-Zempliński, Stellam Caeruleam, olej, płyta, 120 × 120 cm 

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
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W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Patera srebrna, XIX w.
srebro 1200 g, wys. 26,5 cm






