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PATRONAT HONOROWY
PREZYDENTA MIASTA SOPOTU

1
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Głowa konia,

1947 r.

olej, sklejka, 39 × 38 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak/1947
cena wywoławcza: 4 800 zł •
4
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2
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa –
1960 Milanówek)

Orka,

1922 r.

olej płótno, 77 × 152 cm
sygn. i dat. w l. d.: Jan Kotowski/1922
cena wywoławcza: 8 000 zł •
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3
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Zimowy odwrót spod Moskwy
(Kirasjer w trakcie odwrotu spod
Moskwy)
olej, sklejka, 31,4 × 43,2 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
Do pracy dołączona opinia Kazimierza
Olszańskiego z 2000 roku.
cena wywoławcza: 5 500 zł •
6
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4
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan pytający o drogę
olej, sklejka, 29,5 × 48 cm
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
cena wywoławcza: 5 500 zł •
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5
Damian Krajewski
(1855 Kamionka Strumiłowa – ?)

Portret młodej kobiety
olej, płótno, 54,5 × 44 cm
na odwrocie napis: DAM. KRAJEWSKI
cena wywoławcza: 5 500 zł
8
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6
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin
olej, płótno, 51 × 41 cm
sygn. l. d.: K.Szewczenko
cena wywoławcza: 1 800 zł •

7
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Rabin w okularach
olej, płótno, 51 × 41 cm
sygn. p. d.: K. Szewczenko
cena wywoławcza: 1 800 zł •
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8
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Martwa natura z talerzem,

1912 r.

akwarela, papier, 48 × 67 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Teod Grott 912
cena wywoławcza: 7 000 zł •
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9
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie –

DOM ARTYSTY”, poniżej numer ze

1950 Kraków)

spuścizny artysty: „000805 2” oraz opis:

Skrzypaczka
olej, sklejka, 20,5 × 14,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW
Na odwrocie owalny stempel z faksymile
podpisu pośrodku oraz napisem w otoku:
„ZE ZBIORU DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA.
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„Hellerówna W.W.”.
Reprodukowana i opisana w:
Adam Konopacki, Renata Weiss,
„Aneri Irena Weissowa – Wojciech Weiss”,
Katalog Wystawy Podróżnej, w cyklu:
„Spotkania ze sztuką”, Łaziska Dolne
2013, poz. kat. 291.
cena wywoławcza: 8 000 zł •
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10
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura z kwiatami
litografia barwna, papier, 57 × 42 cm
(zadruk), 61 × 44 cm
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Kisling, u dołu
z lewej: H.C/25 „I”
oraz p. d.: owalny wycisk ATELIER
KISLING i podpis ołówkiem: Jean Kisling
cena wywoławcza: 1 500 zł •

11
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków –
1953 Sanary-surMer)

Mimozy
litografia barwna,
papier, 45 × 54,5 cm
(zadruk), 49 × 69 cm
w świetle oprawy
sygn. na kamieniu
p. g.: Kisling/1952,
l. d.: nr ołówkiem
XXV/L oraz p. d.:
owalny wycisk
ATELIER
KISLING i podpis
ołówkiem: Jean
Kisling
cena wywoławcza:
1 300 zł •
12
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12
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Tulipany
litografia barwna, papier, 55,5 × 46,5 cm
(zadruk), 61 × 51,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. g.: Kisling; opis.
oł. l. d.: XVI/L p. d.: pieczęć ATELIER
KISLING i odręczny podpis: Jean Kisling
cena wywoławcza: 1 500 zł •

13
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Portret brunetki
litografia barwna, papier kremowy,
42,5 × 34,5 cm (zadruk), 44 × 35 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Kisling, opisany
ołówkiem l. d.: 34/100
cena wywoławcza: 6 000 zł •
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14
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na zatokę
olej, płótno, 50 × 62 cm
sygn. p. d.: Mokwa
cena wywoławcza: 4 800 zł •
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15
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Morze,

1969 r.

olej, tektura, 50 × 85 cm
sygn. p. d.: H.Baranowski
na odwrocie nalepka autorska z opisem
oraz dedykacja z 1970 r.
cena wywoławcza: 4 800 zł •
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16
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Gdańsk – nad Motławą,

1920 r.

akwarela, papier, 16,5 × 28,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 1920/Mokwa Gdańsk
na odwrocie dedykacja z 1982 r.
cena wywoławcza: 3 800 zł •
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17
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż morski,

1921 r.

akwarela, papier, 22 × 32 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Mokwa – 1921
cena wywoławcza: 3 000 zł •
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18
Erwin Elster
(1887 Korszów – 1977 Gdańsk)

Ołtarz,

przed 1945 r.

akwarela, papier, 74 × 58,5 cm
sygn. p. d. wraz z dedykacją: P.Janinie
i Zygmuntowi Derdom/na wspomnienie
„Gwiazdki”/1945/Elster
cena wywoławcza: 900 zł •

19
Stanisław Bender
(1882–1975)

Gęsiarka
akwarela, papier, 27 × 22 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St.Bender.
cena wywoławcza: 800 zł •
18
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20
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

Mężczyzna z książką
akwarela, papier, 8,5 × 6,5 cm
na odwrocie okrągła pieczątka: Nikofor
Matejko Krynica-Wieś, Artysta Malarz
cena wywoławcza: 1 400 zł •

21
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica –
1968 Folusz)

Krynica Zdrój
gwasz, akwarela,
papier, 15 × 21 cm
Pochodzenie:
Zakup od artysty
w Krynicy Zdrój.
cena wywoławcza:
1 900 zł •
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22
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Żołnierz,

1944 r.

tusz, papier, 26 × 20,7 cm
sygn. monogramem i dat. p. d.: 19
WH/44
na odwrocie ołówkiem: Łysiuk Władysław
oraz: Nazaret/Palestyna i monogram
artysty
cena wywoławcza: 1 800 zł •

23
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Zamyślona
tusz, papier, 18,5 × 23,2 cm
sygn. monogramem l. d.: HW oraz
powyżej Palestyna
na odwrocie szkic orła z sygn. monogramem wiązanym i napis: Palestyna
cena wywoławcza: 1 600 zł •
20
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24
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Arabka,

1943 r.

ołówek, tusz, papier, 27 × 21,5 cm
sygn. monogramem, dat. l. d.: 26/XII/WH
43/Haifa oraz ołówkiem p. d.: Arabka
na odwrocie autorski zapis ołówkiem:
Siostra Georga Sawalhi/mego arabskiego
ucznia/Palestyna/WH (monogram artysty)
cena wywoławcza: 1 900 zł •

25
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Szkic twarzy kobiety,

1911 r.

olej, płótno, 40 × 40 cm
sygn. i dat. p. g.: Wlastimil Hofman/1911
cena wywoławcza: 5 500 zł •
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26
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Modlitwa na pustyni
olej, sklejka, 48,5 × 37 cm
sygn. l. d.: A. Laszenko/Touggourt
cena wywoławcza: 1 500 zł
22
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27
Adolf Behrmann
(1876 Tockum k. Rygi – 1942 Białystok)

Portret mężczyzny w turbanie
pastel, papier, 59,5 × 45 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Behrmann
cena wywoławcza: 6 000 zł
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28
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Martwa natura z langustą,

1997 r.

olej, płótno, 65 × 81cm
sygn. p. d.: Xancenbach
na odwrocie opisany: JAN SZANCENBACH/MARTWA NATURA/Z LANGUSTĄ/1997
cena wywoławcza: 23 000 zł •
24
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29
Czesław Tumielewicz
(ur. 1942 Lida)

Ulica Lawendowa
w Gdańsku, 2018 r.
akryl, płótno, 73 × 92 cm
sygn. p. d.: TUMIELEWICZ
2018
opisany na odwrocie: CZESŁAW/TUMIELEWICZ/2018/
GDAŃSK/ULICA LAWENDOWA/73 X 92
cena wywoławcza: 4 400 zł

30
Obraz
niespodzianka
akwarela, ołówek,
papier, 28 × 40 cm
w świetle
passe-partout
cena wywoławcza:
100 zł •
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31
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Czerwone tulipany,

2017 r.

olej, płótno, 30 × 24 cm
sygn. i dat. p. d.: 2017/E.DWURNIK
opisany na odwrocie: 2017/E.DWURNIK/
„CZERWONE/TULIPANY”/NR: XXIII
-1438/- 7322
cena wywoławcza: 6 000 zł •
26
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32
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Jakieś kwiatki,

2013 r.

akwarela, papier, 45 × 27 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: E.DWURNIK 2013
opis. l. d.: JAKIEŚ KWIATKI
opisany na odwrocie
cena wywoławcza: 2 400 zł •
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34

Jan Cybis

Jan Cybis

(1897 Wróblin –

(1897 Wróblin –

1972 Warszawa)

1972 Warszawa)

Akt,

Akt siedzącej
kobiety, 1939

1939

ołówek, papier, 28,8 × 15,5 cm

ołówek, papier,

sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis

20,2 × 20,6 cm

|1939

sygn. p. d.: Jan Cybis |1939
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna. Spuścizna po
Hannie Rudzkiej-Cybisowej.
cena wywoławcza: 800 zł •

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna. Spuścizna
po Hannie Rudzkiej-Cybisowej.
cena wywoławcza: 800 zł •

35
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Akt siedzący,

1939

ołówek, papier, 24,5 × 18,4 cm
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis |1939
Pochodzenie:
Kolekcja prywatna. Spuścizna po Hannie
Rudzkiej-Cybisowej.
cena wywoławcza: 800 zł •
28
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36
Michel Adlen
(1898 Łuck – 1980 Paryż)

Pejzaż z Sekwaną,

1954

olej, płótno, 22 × 46 cm
sygn. l. d.: adlen.
na odwrocie na płótnie powtórzona sygnatura: adlen oraz na blejtramie napisy:
46 × 22 adlen 1954/-La Seine (Environ
de Paris).
cena wywoławcza: 1 500 zł •
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37
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty w wazonie,

przed 1976 r.

olej, tektura, 31 × 23 cm
w świetle oprawy
sygn. l. d.: H.Baranowski
na odwrocie dedykacja z 1976 r.
cena wywoławcza: 1 500 zł •

38
Henryk
Baranowski
(1932 Starogard
Gdański –
2005 Gdynia)

Kwiaty,

przed

1974 r.
akwarela,
papier, 20 × 28 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: H.Baranowski
na odwrocie dedykacja z 1974 r.
cena wywoławcza:
1 300 zł •
30
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39
Henryk
Baranowski
(1932 Starogard
Gdański – 2005
Gdynia)

Mrągowo,

1983 r.

olej, tektura,
14,5 × 19,5 cm
w świetle oprawy
sygn. opisany i dat.
l. d.: H.Baranowski/
MRĄGOWO 1983
na odwrocie autorska
nalepka z opisem
pracy
cena wywoławcza:
2 200 zł •

40
Eugeniusz
Dzierzencki
(1905 Warszawa –
1990 Sopot)

Pejzaż
z wiatrakiem,
1959 r.
olej, płótno,
40 × 50 cm
sygn. l. d.:
E.Dzierzencki
na odwrocie nalepka
autorska z opisem
pracy
cena wywoławcza:
2 000 zł •
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41
Rudolf Priebe
(1889–1956
Rudolfstadt)

Łodzie
olej, płótno
naklejone na sklejkę,
70 × 100,5 cm
sygn. l. d.: Priebe
cena wywoławcza:
1 900 zł •

42
Rudolf Priebe
(1889–1956
Rudolfstadt)

Przy brzegu
olej, płótno,
60 × 80 cm
sygn. l. d.: Priebe
cena wywoławcza:
1 700 zł •
32
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43
Zofia
Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów –
1979 Wrocław)

Przystań nad
jeziorem Jamna,
1962 r.
olej, płótno,
50 × 60 cm
sygn. p. d.: Dziurzyńska – Rosińska
1962
na odwrocie nalepka
wystawowa z Biura
Wystaw Artystycznych, Poznań, Stary
Rynek „Arsenał”
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny
artystki
cena wywoławcza:
900 zł

44
Eugeniusz
Dzierzencki
(1905 Warszawa –
1990 Sopot)

Na morzu,
1948 r.
olej, płótno,
33 × 48 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.:
E.Dzierzencki/1948
cena wywoławcza:
4 200 zł •
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45
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów –
1937 Kraków)

Babia Góra
olej, tektura,
14 × 19,5 cm
sygn. ołówkiem
p. d.: JWojnarski
na odwrocie
opisy i pieczątki syna
artysty Krzysztofa
Wojnarskiego
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny
artysty.
cena wywoławcza:
1 900 zł

46
Eugeniusz
Dzierzencki
(1905 Warszawa –
1990 Sopot)

Pejzaż
kaszubski
olej, płótno,
35 × 50 cm
sygn. l. d.:
E.Dzierzencki
cena wywoławcza:
1 100 zł •
34
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47
Andrzej
Malinowski
(1885 Czempin –
1932 Poznań)

Pejzaż zimowy
gwasz, papier,
21 × 34 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: And.
Malinowski
cena wywoławcza:
1 100 zł

48
Zdzisław
Jasiński
(1863 Warszawa –
1932 tamże)

Pejzaż,

1921 r.

olej, płótno
naklejone na tekturę,
19 × 33 cm
sygn. i dat. l. d.:
ZD.JASIŃSKI
1921 r.
cena wywoławcza:
1 500 zł
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49
Emil Lindeman
(1864 Warszawa – 1945 Ozorków
k. Łodzi)

Sorrento
olej, tektura, 36 × 51 cm
sygn. l. d.: E.Lindemann
na odwrocie opisany: Własność Zofii
Zielińskiej/Sorento/Warszawa-Lublin 15
(nieczytelnie) 1937/Podarunek imieninowy od Dr Albina Konesewicza
cena wywoławcza: 7 500 zł
36
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50
Antoni Bartkowski
(1891–1974)

Na plaży – Sopoty,
przed 1969 r.
olej, płótno, 54 × 62 cm
sygn. p. d.: Antoni
Bartkowski
na odwrocie nalepka
z opisem dzieła i ceną,
na krośnie napis ołówkiem: „SOPOTY”
cena wywoławcza:
3 800 zł •

51
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia –
2011 Arizona)

Gazownia
w Sopocie
ołówek, akwarela, papier,
32 × 47,5 cm w świetle
passe-partout
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty
Wystawiany
i reprodukowany:
Władysław Brzosko
(1912–2011). Widoki
Sopotu 1945–1956,
Sopocki Dom Aukcyjny,
Muzeum Sopotu,
2016 r., s. 37, poz. 29
cena wywoławcza:
450 zł •
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52
Heinz Zweig
(2 poł. XX w.)

Pejzaż nadmorski,

1958 r.

olej, płótno, 60,5 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: Heinz Zweig 58
cena wywoławcza: 2 000 zł •
38
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53
H. Kunze
(XX w.)

Mierzeja,

1952 r.

olej, płótno,
55 × 75 cm
sygn. p. d.: H.Kunze
1952
cena wywoławcza:
2 000 zł •

54
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk –
1956)

Zatoka
olej, tektura,
28 × 38 cm
w świetle ramy
sygn. u dołu: Paul
Kreisel
cena wywoławcza:
400 zł •
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55
Malarz
nieokreślony
(XX w.)

Przed kościołem
olej, płótno,
50 × 70 cm
sygn. l. d.:
nieczytelnie
cena wywoławcza:
750 zł

56
Malarz
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

W zimie
olej, płótno,
60 × 90 cm
cena wywoławcza:
1 900 zł
40
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57
Carl Rathjen
(1855–1919)

Las
olej, płótno, 58,5 × 78,5 cm
sygn. p. d.: Carl Rathjen
na odwrocie szkic łąki
cena wywoławcza: 8 500 zł
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58
Carl Coven Schirm
(1852 Wiesbaden –
1928 Amelinghausen)

Droga
olej, sklejka,
37 × 39,5 cm
sygn. l. d.: C.C. Schrim
cena wywoławcza:
1 200 zł

59
Malarz
nieokreślony
(XX w.)

Wrzosowisko
olej, płótno,
79 × 100,5 cm
sygn. p. d.: ARMolnar
opis. na odwrocie: =Ar
Molnar=/=BERLIN=
cena wywoławcza:
1 200 zł
42
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60
Malarz
nieokreślony
(XX w.)

Nad wodą
olej, płótno,
71 × 101 cm
sygn. l. d.:
(nieczytelnie)
cena wywoławcza:
750 zł

61
Malarz
nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż z łodzią
olej, płótno,
61 × 81 cm
sygn. p. d.:
S. H. Voat. (?)
cena wywoławcza:
850 zł
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62
Malarz
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Drzewa
olej, płótno,
50 × 73 cm
cena wywoławcza:
400 zł

63
Josephine
Schaller
(1889–1965)

Pejzaż górski,
1935 r.
olej, płótno,
56 × 73 cm
sygn. i dat. l. d.: Jos.
Schaller 35
cena wywoławcza:
450 zł
44
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64
Carl Schmauk
(1868–1947)

Pejzaż
miasteczka,
1942 r.
olej, płótno,
49 × 59 cm
sygn. i dat. p. d.:
C. Schmauk 1942
cena wywoławcza:
500 zł

65
Stanisław
Żarnecki
(1877 Kraków –
1956 tamże)

Pejzaż
z zabudowaniami,
1919 r.
olej, tektura,
17 × 23,5 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.:
St Żarnecki/1919
cena wywoławcza:
950 zł •
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66
Eugen Spiro
(1874 Wrocław –
1972 Nowy Jork)

Uroczystość
pogrzebowa ministra
spraw zagranicznych
Gustawa Stresemanna,
1929 r.
olej, płótno, 50 × 60 cm
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Eugen
Spiro 29
Analogiczna praca o tym
samym tytule znajduje się
w zbiorach Museum Ostdeutsche Galerie, Regensburg.
Wystawiany
i reprodukowany w:
„Eugen Spiro i potomkowie”,
oprac. Maciej Łagiewski [kat.
wystawy], Muzeum Miejskie
Wrocław 2002, str.78
cena wywoławcza:
4 800 zł •

67
Wenzel H. Wendlberger
(1882 Rothsaifen – 1945
Monachium)

Martwa natura
z jabłkami
olej, tektura, 49 × 71 cm
sygn. p. d.:
W.H.Wendlberger
na odwrocie nalepka
z wystawy: Standige
Kunst-Ausstellung der
Munchener Kunstler-Genossenschaft im Gebaude
des alten Nationalmuseums,
Maximilianstrasse 26
cena wywoławcza: 3 000 zł
46
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68
Malarz nieokreślony
(XIX w.)

Martwa natura z kwiatami
olej, płótno dublowane, 61 × 50 cm
sygn. l. d.: nieczytelnie
cena wywoławcza: 3 800 zł

69
Malarz nieokreślony
1 połowa 20. w.

Martwa natura z jabłkami
olej, płyta, 50 × 40 cm
sygn. p. d.: nieczytelnie
cena wywoławcza: 750 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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70
Hans Schmidt
(1859–1950)

Scena z wojny niemieckofrancuskiej 1870–1871, 1936 r.
olej, płótno, 78,5 × 152,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Hans W. Schmidt/
Weimar 1936. Decb.
cena wywoławcza: 13 000 zł •
48

S OP OC K I D OM AU KCY J N Y

71
Stefan Matejko
(1871–1933)

Portret Karola Albrechta
Habsburga, 1916 r.
olej, płótno, 75 × 55 cm
sygn. p. d.: S.W.MATEJKO/916/NOWY
SĄCZ
cena wywoławcza: 19 000 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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72
Stefan
Brzozowski
(1911–1978)

Urwisty brzeg
morski
olej, tektura,
48 × 68,5 cm
w świetle ramy
na odwrocie napis
odręczny: Brzozowski
mąż Maślakiewicz
cena wywoławcza:
950 zł •

73
Fritz Winkler
(1894–1954)

Na morzu
olej, płótno,
72 × 98 cm
sygn. p. d.:
F.Winkler
cena wywoławcza:
2 800 zł •
50
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74
Gerhard Graf
(1883 Berlin – 1960 Sztokholm)

W porcie
olej, płótno, 70 × 90 cm
sygn. p. d.: GERHARD GRAF
cena wywoławcza: 3 600 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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75
Barbara Houwalt
(1911 Kobierzynie –
2005 Poznań)

Przy kościele
olej, płótno,
60 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.:
B. Houwalt 87
Wystawiany i reprodukowany CBWA
w Poznaniu 1987 r.
cena wywoławcza:
1 100 zł •

76
Józef Alfred
Sipiński
(1886 Poznań –
1968 tamże)

Pomnik
Sobieskiego
w Warszawie,
1927 r.
olej, tektura,
26 × 32 cm
sygn. l. d.: J. Sipiński 1927/Warszawa
cena wywoławcza:
2 400 zł •
52
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77
Jan Rawicz
(XX w.)

W zaułku
olej, płótno, 50,5 × 36 cm
sygn. p. d.: Jan Rawicz
cena wywoławcza: 2 000 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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78
Albert Lipczinski
(1876 Lebork – 1974 Sopot)

Scena z pasterzem
olej, płótno, 71 × 80 cm
sygn. p. d.: Alb. Lipczinski
cena wywoławcza: 3 800 zł •
54
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79
Czesław Borys
Jankowski
(1862 Warszawa –
1941 Sceaux)

Pejzaż
z pastuszką
krów
i Krakowem
w tle, 1887 r.
akwarela, gwasz, papier, 12,5 × 20 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.:
Cz. B. Jankowski 87
cena wywoławcza:
900 zł

80
Tadeusz
Gadomski
(1867 Kraków –
1952 Świdnica)

Pejzaż,

1901 r.

olej, płótno,
60 × 91 cm
sygn. p. d. T. Gadomski 1901
cena wywoławcza:
5 000 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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81
Wiesław Ochman
(ur. 1937 Warszawa)

Zboże,

1986 r.

olej, płótno, 25 × 20,5 cm
sygn. p. d.: WiesłOchman (…)
na odwrocie napis: „WIESŁAW OCHMAN/”Zboże 86” oraz dedykacja na krośnie
cena wywoławcza: 800 zł •

82
Zdzisław
Cyankiewicz
(1912 Białystok –
1981 Paryż)

Pejzaż
olej, płótno,
37,5 × 45 cm
Pochodzenie:
– z akup po spuściźnie po artyście
z paryskiego atelier
Cyankiewicza
–k
 olekcja prywatna,
Polska
cena wywoławcza:
2 400 zł •
56
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83
Stanisław Kopystyński
(1893 Jarosław – 1969 Wrocław)

Stogi na polu,

1922 r.

olej, płyta, 48 × 68 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Kopystyński 1922
na odwrocie dedykacja z 1949 r.
cena wywoławcza: 3 400 zł •
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84
Kajetan Stefanowicz
(1876-1920)

Portret kobiety
pastel, papier, 67,5 × 47,5 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: K. Stefanowicz
cena wywoławcza: 3 000 zł

85
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Baca z fajką
pastel, papier, 48,5 × 33,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: St. Górski
cena wywoławcza: 1 500 zł •
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86
Józef Ujheli
(1895–?)

Portret
dziewczyny
pastel, papier,
48 × 60 cm
w świetle ramy
sygn. l. d.: J.Ujheli
cena wywoławcza:
2 800 zł

87
Malarz nieokreślony
(XIX/XX w.)

Góral
olej płótno, 68 × 44 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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88
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Akt siedzącej/Akt leżącej
(obraz dwustronny)
olej, płyta, 101 × 73 cm w świetle ramy
na odwrocie akt leżącej kobiety
cena wywoławcza: 1 800 zł
60
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89
Zofia Dziurzyńska-Rosińska
(1901 Lwów – 1979 Wrocław)

Kwiaty
olej, płótno, 34 × 31,5 cm
sygn. p. d.: Z.Dziurzyńska – Rosińska
Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki
cena wywoławcza: 900 zł

90
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Martwa natura
olej, płyta, 93 × 70 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Paul Kreisel
cena wywoławcza: 500 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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91
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Modlący się
olej, płótno, 39,5 × 42 cm
sygn. l. d.: Kasper Pochwalski
cena wywoławcza: 950 zł •
62
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92
Z. Rudzka
(XX w.)

Weranda
olej, płyta, 50 × 61 cm
sygn. i dat. l. d.: ZRudzka (..)
cena wywoławcza: 3 800 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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93
Piotr Stojanow
(działający 1887–1894)

Sanna
olej, płótno dublowane, 98 × 142 cm
sygn. l. d.: C.Stojanow/P.
cena wywoławcza: 19 000 zł
64
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94
Jan Erazm
Kotowski
(1885 Opatkowiczki
k. Pińczowa –
1960 Milanówek)

Konie
olej, tektura,
32 × 48 cm
w świetle ramy
sygn. p. d.: Jan
Kotowski
cena wywoławcza:
1 900 zł •

95
K. Kosiński
(XX w.)

Zaprzęg
z saniami
akwarela, papier,
17 × 30,5 cm
sygn. l. d.:
K.Kosiński
cena wywoławcza:
1 200 zł
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96
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk –
1956)

Nad Motławą
olej, płyta,
50 × 60 cm
sygn. p. d.: Paul
Kreisel
cena wywoławcza:
800 zł

97
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Kościół Mariacki
olej, płyta, 56 × 51 cm
sygn. l. d.: Paul Kreisel
cena wywoławcza: 1 000 zł •
66
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98

99

Paul Kreisel

M. Hempel

(1891 Gdańsk – 1956)

(XX w.)

Motława zimą

Żuraw w Gdańsku

olej, płyta, 59 × 50 cm w świetle ramy

olej, płyta, sklejka, 46,5 × 35 cm

sygn. p. d.: Paul Kreisel

sygn. p. d.: M/HEMPEL

cena wywoławcza: 650 zł •

cena wywoławcza: 300 zł

100
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Widok Gdańska
olej, tektura, 36 × 44 cm
sygn. p. d.: St. Fri... (?)
cena wywoławcza: 950 zł
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101
Jan Bukowski
(1873 Nowy Sącz –
1938 Nowy Targ)

Martwa natura
olej, płótno,
50 × 71 cm
na odwrocie
odręczny napis:
BUKOWSKI
cena wywoławcza:
1 900 zł

102
Jerzy Zabłocki
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Macho
gwasz, ołówek, karton, 68 × 51 cm
w świetle passe-partout
cena wywoławcza: 1 500 zł •
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103
Jadwiga
Śramkiewicz
(?–2019)

Martwa natura,
1991 r.
olej, płótno,
55 × 65 cm
sygn. l. d.: JŚ
na odwrocie na
krośnie autorska
nalepka z opisem
pracy
cena wywoławcza:
950 zł •

104
Witold Frydrych
(1916 Sosnowiec –
1970 Gdańsk)

Martwa natura
olej, płótno,
50 × 65 cm
sygn. l. g.:
Wit Frydrych
cena wywoławcza:
2 600 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO

69

105
Bronisław Zygfryd
Nowicki
(1907 Baden Baden –
1981 Bydgoszcz)

Komierowskie pola,
1979 r.
akryl, płótno, 80 × 100 cm
Na odwrocie opisany:
BRONISŁAW ZYGFRYD
NOWICKI – BYDGOSZCZ/
„KOMIEROWSKIE POLA”
1979/AKRYL 80 X 100
cena wywoławcza:
2 400 zł •

106
Julian Stańczak
(1928 Borownica –
2017 Seven Hills, Ohio)

Kompozycja
geometryczna
serigrafia, papier, 59 × 59 cm
(zadruk), 65 × 65 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.:
JStańczak oraz opisany l. d.:
80/175
cena wywoławcza:
3 800 zł •
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107
Włodzimierz Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Martwa natura (różowa),

1973

akryl, płótno, 65 × 81 cm
sygn. p.d.: W. ŁAJMING 73
cena wywoławcza: 2 200 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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108
Zdzisław Lachur
(1920 Zagórz – 2007 Warszawa)

Koncert Jankiela,

1990 r.

olej, sklejka, 80 × 67 cm
sygn. i dat. l. d.: Z. LACHUR 90
na odwrocie: Koncert/Jankiela mal.
Z. Lachur/1990,
oraz adnotacja od artysty: obraz namalowany/w hotelu „Nowa Praga”/ZLachur
cena wywoławcza: 2 800 zł •
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109
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja z zielonym
muchomorem
technika mieszana, papier, 67 × 48,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: K.OSTROWSKI
cena wywoławcza: 3 800 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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110
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin
olej, płótno, 130 × 74 cm
cena wywoławcza: 12 000 zł •
74
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111
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Akt siedzącej,

lata 1986–1988 r.

olej, płótno, 92,5 × 61 cm
sygn. l. d.: M.LACHUR
cena wywoławcza: 11 000 zł •
AU KCJA VARIA ( 36) | MAL ARSTWO
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112
Hanna Solway
(ur. 1951)

Ptaszki mądraszki,

1995 r.

olej, płyta, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: Solway
opisany na odwrocie: 1995 R./HANNA
SOLWAY/„PTASZKI MĄDRASZKI”./OLEJ,
50 X 70 CM/PL
cena wywoławcza: 1 600 zł •

113
Ewa Skaper
(ur. 1954 Olsztyn)

Wiosenka,

2001 r.

olej, płótno, 13 × 18 cm
sygn. p. d.: Skaper
opisany na odwrocie: 577/EWA SKAPER/
GDAŃŚK 2001/WIOSENKA/OLEJ
13 X 18
cena wywoławcza: 600 zł •
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114

115

Hanna Solway

Hanna Solway

(ur. 1951)

(ur. 1951)

Ptaszki mądraszki,

Ptaszki mądraszki,

1995 r.

1995 r.

olej, deska, 28,5 × 23 cm

olej, deska, 29,5 × 23 cm

sygn. p. d.: Solway

sygn. p. d.: Solway

opisany na odwrocie: 1995 R./HANNA

opisany na odwrocie: 1995 R./HANNA SOLWAY/

SOLWAY/„PTASZKI MĄDRASZKI”./OLEJ

„PTASZKI MĄDRASZKI”./OLEJ
opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 950 zł •

cena wywoławcza: 950 zł •

116
Hanna Solway
(ur. 1951)

Ptaszki mądraszki,

1995 r.

olej, deska, 22,5 × 23 cm
sygn. p. d.: Solway
opisany na odwrocie: 1995 R./HANNA
SOLWAY/„PTASZKI MĄDRASZKI”./OLEJ
cena wywoławcza: 950 zł •
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117
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Obelisk,

1985 r.

litografia, papier, 49,5 × 31,5 cm (kompozycja), 70 × 50 cm w świetle ramy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Lebenstein
85 oraz l. d.: 54/75
cena wywoławcza: 950 zł •

118
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Akt męski
litografia, papier, 65 × 50 cm
w świetle ramy
sygn. ołówkiem p. d.: Mitoraj/33/50.
cena wywoławcza: 1 900 zł •
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119
Stanisław Szukalski
(1893 Warta – 1987 Burbank)

Kopernik,

1973 r.

druk artystyczny, papier, 48,5 × 45,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie l. d.: SSzukalski 3 XII 1970
pod kompozycją napis: 1473 – KOPERNIK – 1973
na odwrocie dołączony certyfikat autentyczności
z Archiwum Szukalskiego z siedzibą w Kalifornii
cena wywoławcza: 2 200 zł •
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120
Fryderyk Antoni
Hayder
(1905 Przemyśl –
1990 Gliwice)

Kazimierz
Dolny, 1976 r.
gwasz, karton,
48 × 68 cm
w świetle
passe-partout
sygn. i dat. l.d.:
F. Hayder. 76
cena wywoławcza:
1 700 zł •

121
Mieczysław Lurczyński
(1907 Petersburg – 1992 Paryż)

Niebieskie miasto
olej, płyta, 90 × 71 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: LURCZYNSKI
cena wywoławcza: 2 200 zł •
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122
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze –
2019 Iwano-Frankivsko)

Melody (II),

2008 r.

olej, tektura, 49,5 × 34,5 cm
sygn. p. d.
Reprodukowany w:
M. Dorna, Nikonorov’s Passion,
Gdańsk 2018, s. 94
cena wywoławcza: 2 800 zł •

123
Eduard Nikonorov
(1951 Baranowicze –
2019 Iwano-Frankivsko)

Melody,

2008 r.

olej, tektura, 50 × 39,5 cm
sygn. p. d.
Reprodukowany w:
M. Dorna, Nikonorov’s Passion, Gdańsk
2018, s. 94

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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124
Zbigniew Jujka
(1935 Stary Targ –
2019)

Wpłaty –
wypłaty
tusz, pastel, papier,
21 × 29,5 cm
sygn. p. bok: JUJKA
cena wywoławcza:
500 zł •

125
Zbigniew Jujka
(1935 Stary Targ –
2019)

Atlas grzybów
tusz, pastel, papier,
21 × 29,5 cm
sygn. p. bok: JUJKA
cena wywoławcza:
500 zł •
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126
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie –
1990 Kraków)

Figury i postaci,

1976

zestaw 5 plansz, zestaw nr 76/300,
druk artystyczny, 39,8 × 29,4 cm
(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: T. Kantor (każda),
opisany i datowany ołówkiem l. d.:
76/300 1976
cena wywoławcza: 1 000 zł •
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127
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Zestaw 5 grafik z Teki Łódź,

1948 r.

litografia, papier, 27,5–31,5 × 39–43,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu (każda)
w zestawie plansze nr: II, III, IV, V, VI
cena wywoławcza: 250 zł •
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128
Folie animacyjne z bajki Kundle
i reszta (Les Jules: Chienne de
Vie!)
10 sztuk oryginalnych folii animacyjnych ze Studia Filmów Rysunkowych
w Bielsku-Białej
farby emulsyjne, folia celuloidowa,
26, × 33 cm
Les Jules: Chienne de Vie! – francuski
serial animowany dla dzieci z 1997 roku,
stworzony i wyreżyserowany przez znanego belgijskiego rysownika Jean-Paul’a
„Picha”, który nakręcił wiele kreskówek
dla dorosłych. Serial był pokazywany we
Francji, Hiszpanii, Włoszech i Polsce gdzie
cały serial był stworzony.
cena wywoławcza: 450 zł •
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Wpis Charlesa de Gaulle`a z 10 września 1967 r.

1

2

3

129
Księga pamiątkowa z wpisami
gości Grand Hotelu w Sopocie
z lat 1967–1977
oprawa bordowa, kartki kremowe,
wym. 34 × 25 cm
Łącznie 17 wpisów i autografów znanych
osobistości od 10.09.1967 roku do
1977 r., m.in. Charlesa de Gaulle’a,
Fidela Castro czy Filipa księcia Edynburga
i Zjednoczonego Królestwa.

6)	Przewodniczący Parlamentu Węgier
(wpis z 7.X.1970)
7)	Dyrektor Generalny UNESCO

Lista autorów podpisów:
1)	Charles de Gaulle (1890–1970)

(20 maja 1971)
8)	Fidel Castro (1926–2016), kubański

polityk, mąż stanu i teoretyk

polityk i adwokat, rewolucjonista,

wojskowości, w czasie II wojny

przywódca rewolucji kubańskiej,

światowej lider ruchu Wolnej Francji,

faktyczny przywódca Kuby w latach

kontynuującego walkę z III Rzeszą

1959–2008. (wpis z 10 czerwca

niezależnie od Francji Vichy. Prezy-

1972)

dent Francji w latach 1959–1969.

9)	Amir Abbas Howejda (1919–1979)

Uznany za najbardziej wpływową

premier Iranu w latach 1965–1977

postać we francuskiej polityce oraz

(wpis 17 maja 1973)

jednego z najwybitniejszych polityków
XX wieku. (wpis z dnia 10.09.1967)
2)	Tage Erlander (1901–1985), szwedzki

10)	Gustáv Husák (1913–1991),
wieloletni przywódca Komunistycznej
Partii Czechosłowacji, w latach

polityk, wydawca encyklopedii Svensk

1975–1989 prezydent kraju (wpis

Uppslagsbok. W latach 1946–1969

z 13.III.1974)

premier oraz przewodniczący partii SA.

11) niezidentyfikowany wpis

(wpis bez daty)

12)	Trygve Bratteli (1910–1984),

3)	Przewodniczący Zgromadzenia

norweski polityk, członek Partii

Narodowego Turcji (wpis z 1.7.1968)

Pracy, parlamentarzysta i minister,

4)	reprezentant Turcji (wpis z 2.4.1970)

a także premier Norwegii w latach

5)	Stefan Jędrychowski (1910–1966)

1971–1972 i 1973–1976 (wpis

polski ekonomista, prawnik, dyplomata, publicysta i polityk, wieloletni

88

z 23.10.1974)
13)	Leo Tindemans (1922–2014), pre-

członek Biura Politycznego KC PZPR

mier Belgii, pierwszy przewodniczący

(wpis z 2 kwietnia 1970)

Europejskiej Partii Ludowej, działacz

Chrześcijańskiej Partii Ludowej (brak
daty wpisu)
14)	Rudolf Kirchschläger (1915–2000),
austriacki polityk i dyplomata, prezydent Austrii w latach 1974–1986.
(wpis z 22 maja 1975).
15)	Filip Mountbatten (ur. 1921),
wolnomularz, książę Edynburga,
książę Zjednoczonego Królestwa,
brytyjski książę małżonek jako mąż
królowej Elżbiety II. Obecnie jest
najdłużej żyjącym małżonkiem władcy
w historii imperium brytyjskiego,
oraz najstarszym współmałżonkiem
kiedykolwiek panującego monarchy
brytyjskiego (wpis z 26 sierpnia
1975).
16)	Francisco da Costa Gomes (1914–
2001), portugalski polityk, generał,
szef Sztabu Generalnego, prezydent
Portugalii w latach 1974–1976 (wpis
z 29.09.1975)
17)	Agostinho Neto (1922–1979),
angolski polityk i poeta, w latach
1975–1979 pierwszy prezydent niepodległej Angoli (wpis z 26 kwietnia
1977)
cena wywoławcza: 2 800 zł
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Wpis Fidela Castro
z 10 czerwca 1972 r.
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130
Ikona Matki Boskiej
XIX w.
tempera, deska, 42,5 × 19 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

131
Ikona 4 polowa
XIX/XX w.
Przedstawienia w kwaterach|:
1. M
 .B. Ucieczka Błądzących (Wzyskanie
pogibszych)
2. M.B. Eleusa (Miłująca)
3. Św. Mikolaj
4. ( wotum) nawróconego złoczyńcy
pośrodku: Św. Katarzyna
tempera, deska, 26,5 × 22 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
90
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132
Ikona wielopolowa
XVIII/XIX w.
Przedstawienia w kwaterach (od lewej)
1. M.B. Pocieszycielka Strapionych
2. M.B. Życiodajne Żródło
3. M.B. Uzdrowicielka
4. M.B. Kazańska
AU KCJA VARIA ( 36) | IKONY

5. Deesis
6. Jan Teolog (Bogosłow)
7. Czterej Święci
8. M.B. Znak
9. Św. Cyryk i Julita
tempera, deska, 53,5 × 45 cm
cena wywoławcza: 4 000 zł
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133
Ikona wotywna
XVIII/XIX w.
tempera, deska, 44,5 × 37,5 cm
Przedstawienia i prośby m. in o szczęśliwy
poród, o pokonanie nałogu alkoholowego,
przedstawienie Matki Boskiej Kazańskiej
cena wywoławcza: 5 500 zł
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134
Ikona Chrystusa Pantokratora
2 poł. XX w.
tempera, deska, 35,5 × 30 cm
cena wywoławcza: 1 900 zł

135
Ikona Chrystusa Pantokratora
2 poł. XIX w.
tempera, deska, 31 × 24,5 cm
po konserwacji
cena wywoławcza: 1 400 zł
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136
Sygnet herbowy
Rosja (Petersburg), koniec XIX w.
złoto pr. ok. 0,580, m. 11,46 g
intaglio w sardonyksie z herbem Łabędź
hrabiowskiego rodu Dunin-Borkowskich
cena wywoławcza: 1 800 zł

137
Sygnet z karneolem,
1 poł. XX w.
złoto pr. 0,583, m. 15,60 g
cena wywoławcza: 1 800 zł

138
Sygnet z sardonyksem
Austro-Węgry (Peszt), XIX/XX w.
złoto pr. ok. 0,580, m. 9,76 g
cena wywoławcza: 1 400 zł
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139
Medalik z przedstawieniem
Chrztu Chrystusa
XIX/XX w.
złoto pr. ok. 0,580, m. 6,54 g
malatury na płytce porcelanowej
4,3 × 2,8 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

140
Medalik z Madonną
Austro-Węgry, XIX/XX w.
złoto pr. ok. 0,580, m. 7,75 g
malatury podszkliwne na płytce
porcelanowej na rewersie inskrypcje
z wezwaniem:
Sancta/MARIA/Mater Dei/ORA PRO/
NOBIS
5 × 2,7 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł

141
Broszka
XIX w.
złoto pr. ok. 0,580 i srebro; szpilka
metalowa, m. 27,6 g;
diamenty 18 sztuk (rozety i rauty), czarna
emalia lub onyks
na odwrocie wygrawerowany napis:
Edward. I. Lumb died 16 April 1844
aged 13
plecione włosy w sekretniku
cena wywoławcza: 8 000 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | BI ŻUTERI A

95

142
Pierścionek
poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 1,84 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,25 ct
VS-SI/I-J, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 1 200 zł

143
Pierścionek
l. 30. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 2,73 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,28 ct
VS/H-J, szlif brylantowy
4 szt. rozet diamentowych
1 spinel
cena wywoławcza: 1 400 zł

144
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,28 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,15 ct
SI/I-J, stary szlif brylantowy, 7 szt. rozet
cena wywoławcza: 1 600 zł
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145
Pierścionek
Anglia, Birmingham, 1 poł. XX w.
złoto pr. ok 0,750, m. 6,65 g
diament ok. 0,30 ct, VS2/H
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 5 500 zł

146
Pierścionek
XX w.
białe złoto pr. ok. 0,585, m. 4,34 g
diament ok. 0,30 ct, SI1/H, szlif
brylantowy
2 sztuki rozet diamentowych
perły hodowane: 2 sztuki, onyks
cena wywoławcza: 3 200 zł

147
Pierścionek
l. 40. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 4,48 g
diamenty: 5 sztuk, łącznie ok. 0,80 ct,
P3/H-J, stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 3 200 zł
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148
Pierścionek z brylantami
l. 30. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 2,81 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,81 ct
VS2-SI1/I-J, stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 2 800 zł

149
Pierścionek
art déco, l. 30. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 2,95 g
diament łącznie ok. ok 1,25 ct, Si1/J-K
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 18 000 zł

150
Pierścionek
l. 40. XX w.
białe złoto pr. ok. 0,585, m. 8,01 g
diament ok. 0,55 ct, VS/J-K
szlif brylantowy
cena wywoławcza: 8 500 zł
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151
Pierścionek
Polska, Warszawa, l. 1920–1930
platyna pr. 0,950, m. 6,37 g
brylant centralny ok. 1,17 ct, SI2/J
4 szt. brylantów ok. 0,12 ct, całość
łącznie ok. 1,30 CT, SI-P1/I-J
stary szlif
cena wywoławcza: 27 000 zł

152
Kolczyki
II poł. XX w.
platyna, pr. 0,950, m. 9,00 g
12 szt. brylantów łącznie ok. 2,97 ct, 18
diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,18 ct,
całość łącznie ok. 3,15 ct, E-H/VS1-SI2
1 brylant ok. 1,10 ct, E/VS2
1 brylant ok. 1,25 ct, G-H/VS1
2 szt. brylantów łącznie ok. 0,47 ct, H/VS-SI
8 szt. brylantów łącznie ok. 0,15 ct, H/VS-SI
18 szt. diamentów w szlifie 8/8 łącznie
ok. 0,18 ct
cena wywoławcza: 94 000 zł
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153
Pierścionek z brylantem
Austria, po 1925 r.
złoto pr. 0,585, m. 3,67 g
diament ok. 1,30 ct
P2/I-J, stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 11 000 zł

154
Naszyjnik typu negligee
pocz. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 4,90 g,
diamenty: 11 szt. łącznie ok. 1,59 ct,
(2 szt.: ok. 1,00 i 0,50 ct),
P1/K-L, stary szlif brylantowy, rozety,
6 półperełek
cena wywoławcza: 9 500 zł

155
Naszyjnik z diamentami i perłą,
1 poł. XX w.
platyna pr. 0,950, m. 6,70 g
diamenty: 43 szt. łącznie ok. 2,39 ct
VS-SI1/I-J, stary szlif brylantowy, rozety,
rauty
perła barokowa, prawdop. naturalna
cena wywoławcza: 11 000 zł
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156
Broszka-spinka
Austro-Węgry (Wiedeń), pocz. XX w.
złoto pr. ok. 0,580 (oprawa kamieni
w srebrze), m. 8,62 g
diamenty: 60 szt. łącznie ok. 1,50 ct,
stary szlif brylantowy
rubiny: 43 szt. łącznie ok. 0,85 ct,
naturalne i stara synteza
oryginalne etui
cena wywoławcza: 8 500 zł

157
Wisior z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. 0,583, m. 6,55 g,
diamenty: 54 szt. łącznie ok. 1,15 ct
(2 szt. po 0,66 i 0,14 ct),
VS-SI2/I-J, stary i uproszczony szlif
brylantowy, rozety i rauty
dł.: 6,5 cm
cena wywoławcza: 16 000 zł

AU KCJA VARIA ( 36) | BI ŻUTERI A

101

158
Klipsy z motywem trefla
2 poł. XIX w.
złoto pr. 0,500, m. 3,23 g
granaty: 2 sztuki
luty cynowe
cena wywoławcza: 1 200 zł

159
Kolczyki
pocz. XX w.
złoto pr. ok. 500, m. 5,31 g
rozety diamentowe
cena wywoławcza: 2 600 zł

160
Klipsy
XX w.
złoto pr. ok. 585, m. 6,14 g
cena wywoławcza: 1 500 zł
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161
Kolczyki
l. 40. XX w.
złoto, pr. ok. 0,585, m. 3,6 g
leukoszafiry
cena wywoławcza: 3 400 zł

162
Kolczyki
l. 40. XX w.
złoto, białe i żółte, pr. ok. 0,585,
m. 6,49 g
diamenty łącznie ok. 0,90 ct, P1/H-J
cena wywoławcza: 4 200 zł

163
Bransoleta z brylantami,
l. 50. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 59,40 g,
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,35 ct,
VS-SI/H, stary szlif brylantowy,
powierzchnia satynowana
cena wywoławcza: 12 000 zł
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164
Kolia
współczesna
złoto, pr. 0,750, m. 30,38 g,
163 szt. brylantów łącznie ok. 2,50 ct,
brown/SI,
13 szt. szafirów w szlifie kaboszon łącznie
ok. 9,60 ct
cena wywoławcza: 13 000 zł

165
Pierścionek
art déco, l. 30. XX w.
platyna pr. 0,950, m. 5,3 g
diamenty 12 sztuk: łącznie ok. 1,00 ct,
SI2-P3/L
szafiry 4 sztuki, łącznie k. 1,00 ct
cena wywoławcza: 5 500 zł

166
Pierścionek
Austria, po 1925 r.
złoto pr. ok. 0,585, m. 2,40 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,50 ct
SI/I-L, stary szlif brylantowy
szafir ok. 0,20 ct
cena wywoławcza: 1 900 zł
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167
Pierścionek
Niemcy, l. 30./40. XX w.
żółte złoto pr. 0,750, m. 5,03 g
Inicjały złotnika WN
ametyst ok. 4,0 ct, szlif schodkowy
cena wywoławcza: 2 600 zł

168
Pierścionek
połowa XX w.
żółte złoto pr. ok. 0,585, m. 9,64 g
diamenty 4 szt. łącznie ok. 0,40 ct,
VS2/H, szlif brylantowy,
ametyst ok. 13 ct
cena wywoławcza: 4 600 zł

169
Pierścionek
2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 6,3 g
36 sztuk brylantów, łącznie ok. 1,00 ct,
H/VS
turmalin ok. 3,8 ct
cena wywoławcza: 4 800 zł
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170
Pierścionek
2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 4,00 g
centralny diament ok. 1,23 ct, L-M/VS1
w starym szlifie brylantowym
38 sztuk diamentów ok. 0,70 ct,
G-J/SI1-P3 w szlifie brylantowym
i szlifie 8/8
cena wywoławcza: 20 000 zł

171
Pierścionek
współczesny
złoto, pr. 0,585, m. 5,05 g
diament w szlifie antycznym 2,99 ct,
SI2/L,
2 szt. szmaragdów łącznie 1,81 ct – kraj
pochodzenia Zambia
cena wywoławcza: 60 000 zł

172
Obrączka z diamentami
współczesna
złoto pr. ok. 0,750, m. 3,44 g
diamenty: 20 szt. łącznie ok. 2 ct
VS/I-J, szlif brylantowy i schodkowy
cena wywoławcza: 8 000 zł
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173
Kolczyki
współczesne
złoto, pr. 0,585, m. 3,69 g,
2 szt. brylantów łącznie 6,67 ct
(kamienie badane luzem)
1. brylant: 3,44 ct, P2/H
2. brylant: 3,23 ct, P2/I
cena wywoławcza: 100 000 zł

174
Kolczyki z diamentami
współczesne
złoto pr. ok. 0,585, m. 11, 85 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,80 ct,
SI2-P1/K-L
86 szt. łącznie ok. 1,50 ct, SI2-P1/I-J,
szlif brylantowy
52 szt. łącznie ok. 5,20 ct, VS2-SI2/H-I,
bagiety
śr. 2,1 cm
cena wywoławcza: 19 000 zł
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175
Pierścionek z brylantem
Austria, l. 30. XX w.
złoto pr. 0,585, m. 2,07 g
diament ok. 0,50 ct, SI3/I-J
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 4 400 zł

176
Naszyjnik z diamentami,
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,05 g
diamenty: 1 szt. ok. 0,25 ct
SI/K-L, stary szlif brylantowy
3 szt. rozet
cena wywoławcza: 1 700 zł

177
Kolczyki z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,59 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,20 ct
SI-P1/J-L, stary szlif brylantowy
8 szt. rozet
cena wywoławcza: 1 600 zł
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178
Naszyjnik
l. 20./30. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,41 g
1 diament ok. 0,09 ct Si/H szlif
brylantowy
1 diament ok. 0,04 ct szlif 8/8
2 x rozeta ok. 0,02 ct Si/J
1 x rozeta ok. 0,04 ct
cena wywoławcza: 2 800 zł

179
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,40 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 0,55 ct
SI/I-J, stary szlif brylantowy, 8 szt. rozet
cena wywoławcza: 3 200 zł

180
Pierścionek z brylantem
art déco, l. 1920–1930
złoto pr. 0,585
(oprawa kamienia w srebrze), m. 2,42 g
diament ok. 0,83 ct SI/H,
stary szlif brylantowy
cena wywoławcza: 7 500 zł
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181
Naszyjnik z pereł Tahiti
proj. Mikimoto, współczesny
zapięcie – złoto pr. ok. 0,750, m. 79,46 g
diamenty: 54 szt. łącznie ok. 0,70 ct
VVS-VS/G-H, szlif brylantowy
możliwość indywidualnego dopasowania
miejsca zapięcia
perły: 57 szt., śr. 9,5 – 10 mm, hodowane
Tahiti, wielobarwne
dł.: 60 cm, oryginalne etui i opakowanie
Moim marzeniem jest ozdabiane perłami
szyj wszystkich kobiet na świecie.
Kokichi Mikimoto – założyciel firmy
cena wywoławcza: 26 000 zł

182
Pierścionek
XX w.
srebro, ze złotymi wstawkami, m. 2.23 g
diamenty: 1 szt. łącznie ok. 1,00 ct,
VS1- VS2/K-L; 6 szt. łącznie ok. 0,20 ct,
VS-Si/I-J
szlif stary brylantowy i stary uproszczony
cena wywoławcza: 15 000 zł
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183
Pierścionek
2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,585, m. 3,2 g
diament ok. 1,08 ct
P1/J-K, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 13 000 zł

184
Pierścionek
2 poł. XX w.
złoto, pr. 0,750, m. 3,10 g,
1 diament w starym szlifie brylantowym
ok. 1,40 ct, I-J/SI2
cena wywoławcza: 19 000 zł

185
Pierścionek
2 poł. XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 4,63 g
diament ok. 0,63 ct,
VS2/H-I, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 9 500 zł
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186
Pierścionek
współczesny
złoto pr. ok. 0,750, m. 5,07 g
diament ok. 1,87 ct, SI2/H-I, szlif
brylantowy
cena wywoławcza: 40 000 zł

187
Pierścionek
złoto pr. ok. 0,750, m. 4,18 g
diament ok. 3,16 ct, SI2/L-M
szlif fantazyjny – cushion
cena wywoławcza: 39 000 zł

188
Pierścionek
współczesny
złoto pr. ok. 0,750, m. 3,86 g,
diament ok. 1,17 ct,
SI1/L-M, szlif brylantowy
cena wywoławcza: 14 000 zł
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189
Kolia
współczesna
złoto, pr. 0,750, m. 93,10 g,
53 szt. brylantów łącznie
ok. 9,00 ct, H-K/VS-SI
cena wywoławcza: 60 000 zł

190
Broszka z diamentami
2 poł. XX w.
złoto pr. 0,585 (łańcuszek srebrny), m. 13,16 g
diamenty: 77 szt. łącznie ok. 2,70 ct
SI2-P2/I-L, szlif brylantowy i uproszczony 8/8
wym.: ok. 3,5 × 3,5 cm
możliwość noszenia również w formie wisiora
(posiada koluszko)
cena wywoławcza: 6 000 zł
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191
Komplet biżuterii z diamentami: kolczyki
i kolia Włochy
współczesny
złoto pr. 0,750, m. całkowita 182,60 g
w sumie: 1205 szt. diamentów, łącznie ok. 40,49 ct
KOLIA
diamenty: 17 szt. łącznie ok. 9,35 ct, szlif fantazyjny – łezki;
490 szt. łącznie ok. 10,58 ct, nowy szlif brylantowy;
328 szt. łącznie ok. 9,84 ct, prostokąty;
w sumie: 835 szt. łącznie ok. 29,77 ct, VS-SI-P1/I-J
KOLCZYKI
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 3,30 ct, szlif fantazyjny – łezki;
250 szt. łącznie ok. 2,86 ct, nowy szlif brylantowy;
114 szt. łącznie ok. 4,56 ct, bagietki;
w sumie: 370 szt. łącznie ok. 10,72 ct, SI/I-J
cena wywoławcza: 120 000 zł
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192
Kolczyki z kolorowymi
kamieniami szlachetnymi
współczesne
złoto pr. ok. 0,750, m. 9,61 g
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 0,07 ct
SI/H-I, szlif brylantowy kwarce, ametysty,
topazy, oliwiny x 2
wym.: 2,2 × 1,8 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł

193
Kolia z kolorowymi kamieniami
szlachetnymi
współczesna
złoto pr. ok. 0,585, m. 63, 46 g
diamenty: 146 szt. łącznie ok. 0,70–0,80 ct
SI-P/H-I, szlif brylantowy
kolia kameryzowana oliwinami, ametystami,
kwarcami, granatami, topazami i tanzanitami
(łącznie 136 szt.)
dł. ok. 42 cm
cena wywoławcza: 13 000 zł

194
Kolczyki/klipsy z diamentami
współczesne
białe złoto pr. 0,750, m. 15,15 g
diamenty: 240 szt. łącznie ok. 5,76 ct
VS-SI/G-H, nowy szlif brylantowy, bagiety
różowe szafiry: 2 szt. po 0,95 ct
łącznie ok. 1,90 ct, szlif cejloński
cena wywoławcza: 11 000 zł
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195
Dewizka
Rosja, XIX/XX w.
złoto pr. 56 zołotników (0,583),
m. 20,25 g, dł. ok. 36 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

196
Dewizka
XX w.
złoto pr. ok. 0,585,
m. 24,70 g
dł. 84,5 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł

197
Dewizka z herbem
Francja, XX w.
złoto pr. ok. 0,750, m. 10,92 g
herb grawerowany w ametyście,
dł. ok. 19,5 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł

198
Dewizka
Czechosłowacja, l. 1921–1929
złoto pr. 0,580, m. 14,80 g
dł. ok. 52,5 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł
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199

200

201

Kluczyk do zegarka

Kluczyk do zegarka z motywem
pawia

Kluczyk do zegarka

XX w.

Francja (Paryż), l. 1838–1846

złoto pr. ok. 0,580, m. 3,46 g
cena wywoławcza: 650 zł

XX w.
złoto pr. ok. 0,580, m. 2,75 g

złoto pr. 0,750, m. 1,44 g

dwubarwna emalia, biała i niebieska

cena wywoławcza: 1 300 zł

cena wywoławcza: 500 zł

202

203

Zawieszka w formie buddy

Zawieszka do dewizki

XX w.

Rosja, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,02 g

złoto pr. ok. 0,583, m. 4,75 g,

heliotrop

dł. ok. 4,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

(drobne wgniecenie jednej kuleczki)
cena wywoławcza: 700 zł

204
Wykałaczka
1 poł. XX w.
złoto pr. 0,750, m. 2,65 g
cena wywoławcza: 700 zł
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205
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz
brąz patynowany, wys. 38 cm,
z marmurową podstawą 48 cm
sygn. u dołu po prawej: MITORAJ
na odwrocie odcisk: E 197/1000 HC
cena wywoławcza: 19 000 zł •
118
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206
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Centurion
brąz patynowany, wys. 18,5 cm,
z marmurową podstawą 26 cm
sygn. l. d.: MITORAJ
opisany na podstawie: H.C. 280/500
cena wywoławcza: 15 000 zł •
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207
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Medal Articulations,

1983–1984

brąz, śr. 9 cm
sygn.: MITORAJ
na odwrocie numer: D251/500
oraz stempel z napisem w otoku: EXPERIMENTATION MULTICENTRIQUE PFIZER
83–84,
dołączony certyfikat ARTCURiAL
z faksymile artysty oraz oryginalne etui
ARTCURiAL.
cena wywoławcza: 950 zł •

209
208
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

120

Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Różaniec

Medalik Madonna
z Dzieciątkiem

srebro, pr. sterling (0,925), paciorki,

srebro, 2,5 × 1,4 cm

-RUCKI/STER.SILV,

sygn. na odwrocie: J.LAMBERT/FRANCE/

medalik sygn. na odwrocie: J.LAMBERT/

RUCKI i nieczytelna cecha w rombie

FRANCE/RUCKI

cena wywoławcza: 200 zł •

cena wywoławcza: 700 zł •

długość różańca ok. 44 cm
krzyżyk sygn. na odwrocie: J.LAMBERT-
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210
Tańczący faun
koniec XIX w.
brąz patynowany, wys. 82 cm
Rzeźba ukazuje kopię rzeźby z pompejańskiego Domu Fauna. Oryginał brązu
znajduje się w zbiorach Narodowego
Muzeum Archeologicznego w Neapolu.
cena wywoławcza: 9 000 zł
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211
Wazon dwuuszny
Kadyny, lata 1928–1944
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy 459; wys. 19 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

212
Wazonik
Kadyny, lata 1928–44
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy: 551 I
wys. 9,6 cm
cena wywoławcza: 600 zł

213
Wazon
Kadyny, lata 1927–44
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy: 551 II
wys. 12 cm
cena wywoławcza: 950 zł
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214
Pojemnik z myszką
Kadyny, lata 30-te XX w.
glina, odlew z formy, złocony
nr formy: 518
wys. 12 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł

215
Talerz
Kadyny, lata 1936–44
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy 654 III
śr. 30 cm, wys. 5 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
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216
Popielniczka
Kadyny, lata 1915–1935 r.
glina, odlew z formy; okucie srebrne
(pr. 0,800) z okolicznościowym napisem
„31.März 1957/Waldschule – Mädchen”
śr. 19 cm, wys. 6,5 cm
cena wywoławcza: 700 zł

217
Popielniczka
Kadyny, ok. 1930 r.
glina, odlew z formy; okucie srebrne
(pr. 0,800)
śr. 11,5 cm, wys. 4 cm
cena wywoławcza: 450 zł

218
Popielnica
Kadyny, lata 30–40. XX w.
glina, szkliwiona
wys. 4,5 cm, śr. 21 cm
cena wywoławcza: 700 zł
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219
Popielniczka
z monogramem „FR”
Kadyny, 1937–1944
glina, odlew z formy, malowany
podszkliwnie, złocony
nr formy 1000; śr. 15,8 cm, wys. 3 cm
cena wywoławcza: 900 zł

220
Popielniczka z monogramem „AP”
Kadyny, l. 1937–1944
glina, odlew z formy, malowany podszkliwnie,
złocony; w lustrze monogram wiązany „AP” (August
von Preußen); numer formy „1000”
śred. 16,6 cm, wys. 3,6 cm
cena wywoławcza: 800 zł

221
Talerzyk z powojnikiem
Kadyny, lata 1937–44
kamionka, glinka, odlew z formy
numer formy „674 III”
śr. 10,3 cm, wys. 2 cm
cena wywoławcza: 450 zł
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222
Albarello z geniuszami i satyrami
Kadyny, przed 1910–1936 r.

plastycznie opracowane głowy satyrów.

Glina, wielobarwne szkliwa majolikowe,

Stopa cylindryczna, niska, podkreślona

kryjące (paleta barwna: niebieski – biały

malowanymi trzema paskami. Szyja szeroka,

– żółty – brązowy – czerwono – fioletowy).

o ścianach nieco wklęsłych. Wylew wychylo-

wys. 52,5 cm, śred. wylewu 26 cm, śr. wy-

ny, a jego krawędź zaokrąglona nieznacznie.

brzuszenia dolnego 30 cm, śr. wybrzuszenia

Dekoracja malarska: pośród motywów gro-

górnego 34 cm, Sygn. Młodszy stempel

teskowych, rogów obfitości i girland owalne

warsztatu z napisem CADINEN, pod koroną

kartusze rollwerkowe z personifikacjami cnót

Cesarstwa Niemieckiego, podszkliwnie

i herb w tondzie obwiedzionym wieńcem
z gałązek z owocami (robbiana).

Albarello szpulowe z dwoma uchwytami plastycznymi w kształcie uskrzydlonych torsów

Kształt naczynia wzorowany na warsztacie

geniuszy, pod nimi umieszczone również

Francesco Patanazziego. Motyw szkicowo

126

opracowanej groteski wprowadził do
warsztatu Patanazzich Orazio da Fontana.
W naczyniu aptecznym z Kadyn widać
inspirację tym warsztatem, ale zauważalna
jest również kompilacja ornamentyki
z późniejszych okresów stylowych, jak
np. baroku, co potwierdzają organiczne,
poszarpane karusze zwijane, rollwerkowe
i małżowinowe.
cena wywoławcza: 15 000 zł
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223
Komplet toaletowy
Villeroy & Boch, I połowa XX w.
fajans szkliwiony, dekoracje kwiatami
bratków, w zestawie dzban do wody
i misa, znak firmowy drukowany na
spodzie: uskrzydlona główka Hermesa
z dwoma kaduceuszami, niżej w szyldzie:
VILLEROY & BOCH, w półkolu z pętelkowaniem: WALLERFANGEN,
wys. dzbana 30 cm, śred. misy 39 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł

224
Świecznik ceramiczny
Bolesławiec, około 1920 r.
kamionka, dekoracja tzw. techniką
stempelkową w granatowo- zielone
(pawie oka?), z trzema uchwytami,
sygn. J.P.&S.Bunzlau. (Bolesławiec):
Julius Paul& Sohn, ok. 1920,
wys. 20 cm, średnica podstawy: 16,5cm
cena wywoławcza: 1 900 zł
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225
Figurka Pierrot i Kolombina
Pacyków, lata 1912–1939
fajans, farby podszkliwne,
sygn. na spodzie: „PACYKÓW |
Handpainted |Poland” i wyciskany numer:
„690 |198 |6”.
wys. 24,5; śred. podstawy 11 cm
cena wywoławcza: 9 000 zł
128
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226
Talerz
Prószków, lata 1784–1853.
fajans, malatury podszkliwne; dekoracja
w postaci pawia i kwiatów; sygnowany
kobaltem podszkliwnie;
śred. 22,5 cm
cena wywoławcza: 1 700 zł

227
Patera
Prószków, lata 1770–1783
fajans malowany ręcznie
purpurą i zielenią, sygnowanie
kobaltem podszkliwnie „DP”
wiązane;
szer. 24,5 × 21 cm,
wys. 3 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
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228
Talerz
Miśnia, lata 1763–1774
porcelana, malatury naszkliwne,
malowany kobaltem podszkliwnie znak
wytwórni na spodzie
śr. 25 cm
cena wywoławcza: 700 zł

229
Półmisek
Miśnia, około 1785 r.
porcelana, malatury naszkliwne,
złocenia; dekoracja kwiatowa;
malowany kobaltem podszkliwnie;
malowany kobaltem podszkliwnie
znak wytwórni na spodzie
dł. 35 cm, szer. 23 cm
cena wywoławcza: 900 zł

230
Talerz
Miśnia, ok. 1750 r.
porcelana szkliwiona, kołnierz
zdobiony reliefową plecionką,

231

malatury naszkliwne w posta-

Teryna

wany kobaltem podszkliwnie

Miśnia, koniec XIX w.
porcelana szkliwiona, malatury
w postaci kwiatu róży, plecionkowa

ci dekoracji floralnej, maloznak wytwórni na spodzie,
śr. 25,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł

dekoracja reliefowa, malowany
kobaltem podszkliwnie znak
wytwórni na spodzie
wys. 18 cm, szer. 35 cm
cena wywoławcza: 400 zł
130
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232
Talerzyk
Miśnia, lata 1815–1924
porcelana szkliwiona, złocenia, malatury
naszkliwne w postaci kwiatów i owadów,
ozdobnie wyprofilowane krawędzie,
malowany kobaltem podszkliwnie znak
wytwórni na spodzie
śr. 22 cm
cena wywoławcza: 300 zł

233
Talerz dekoracyjny
Miśnia, poł. XIX w.
porcelana, zdobienia reliefowe,
malatury, złocenia, malowany kobaltem
podszkliwnie znak wytwórni na spodzie
śr. 26 cm; wys. 5 cm
cena wywoławcza: 500 zł

234
Talerz ozdobny
C. Tielsch & Co., Stary Zdrój
k. Wałbrzycha l. 1860–1870
porcelana szkliwiona, złocenia,
ażurowy kołnierz, dekoracja reliefowa
w postaci winorośli, znak wytwórni
na spodzie: w otoku orzeł i napis:
C. Tielsh & CT/Altwasser,
śr. 25,5 cm
cena wywoławcza: 700 zł
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235
Waza
Berlin, koniec XIX wieku
porcelana, malatury naszkliwne
Waza malowana przez C Forstera, malarza z Królewskiej Manufaktury w Berlinie i Manufakturze
Porcelany w Wiedniu, wg, rysunku Karlaa Rahla,
i fresków Eduarda Lebiedzkiego z Uniwersytetu
Atenskiego. (1888). Przedstawienia m.in.
Peryklesa z żoną Aspasją, Sokratesa, Fidiasza,
Sofoklesa, Temidy, personifikacja Matematyki
i inni.
Na spodzie znak wytwórni.
wys. 31,5 cm, śr. wlewu 5 cm, śr. podstawy
10 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł
132
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236
Serwis tête-à-tête
Hutschenreuther, 1918–1945 r.
porcelana złocona, malatury naszkliwne,
ręcznie malowane, złote znaki u spodu
każdego przedmiotu. Na spodzie każdego
elementu znaki wytwórni.
czajnik: wys. 15,3 cm (z przykrywką
18,8 cm), śr. ok. 10 cm, cukiernica:
wys. 7,7 cm, (z przykrywką 11,5 cm),
śr. ok. 10 cm, mlecznik: wys. 9,5 cm,
śr. ok. 7 cm, patera: śr. 26,3 cm, filiżanka
wys. 4,5 cm, śr. 6,9 cm, spodek:.
śr. 11 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

237
Filiżanka i spodek
Samson, kon. XIX w.
porcelana, malatury naszkliwne
z przedstawieniem scen rodzajowych.
Na spodzie filiżanki i podstawki znak
wytwórni.
filiżanka wys. 10,3 cm (z przykrywką 14 cm) śr. 8,3 cm,
spodek śr. 15,4 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
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238
Filiżanka i spodek
Paryż, 1 poł. XIX w.
Porcelana, malatury geometryczne.
Na spodzie filiżanki i podstawki znaki
wytwórni.
filiżanka wys. 10,7 cm, śr. 7,4 cm,
spodek śr. 14,3 cm
cena wywoławcza: 700 zł

239
Filiżanka i spodek
Berlin, XIX–XX w.
porcelana, złocenia, geometryczne
malatury. Na spodzie filiżanki
i spodka znaki wytwórni.
(spodek dobrany)
filiżanka wys. 11,5 cm, śr. 8 cm,
spodek śr. 14,9 cm
cena wywoławcza: 700 zł

240
Filiżanka i spodek
Berlin, 1902 r.
Porcelana, złocenia, malatury w postaci
ornamentów oraz sielskiego krajobrazu,
na spodzie znak wytwórni
filiżanka śr. 7,5 cm, wys. 11 cm, śr. sp. 13,8 cm
cena wywoławcza: 700 zł

241
Filiżanka i spodek
Herend, lata 1940–1941
porcelana, malatury naszkliwne,
na spodzie znak wytwórni
filiżanka wys. 7 cm, śr. 7,5 cm, spodek
śr. 14 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
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242
Filiżanka i spodek
Miśnia, ok. 1860–1924 r.
porcelana, złocenia, malatury naszkliwne
w postaci kwiatów, na spodzie znak
wytwórni
fil. wys. 8 cm, śr. 7,2 cm, sp. śr. 14,1 cm
cena wywoławcza: 600 zł

243
Bombonierka
Miśnia, lata 1774–1814,
proj. Marcolini (1739–1814)
porcelana, złocenia, floralne malatury
naszkliwne, na spodzie znak wytwórni
wys.5,6 cm, (z pokrywką 9 cm)
cena wywoławcza: 1 500 zł

244
Bombonierka
Wiedeń, XIX w.
porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne i podszkliwne
w postaci dekoracji floralnej
i ornamentu łuskowego,
wys. 11,5 cm, śr. 10,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł
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245
Kogut
Miśnia, przeł. XIX w. i XX w.
proj. Johann Joachim Kändler
(1706–1775)
porcelana, malatury naszkliwne,
na spodzie znak wytwórni,
wys. 37 cm
cena wywoławcza: 23 000 zł
136
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246
Karmienie ptaszków (zięby?)
Hutschenreuther, lata 1920–1938
biała porcelana, złocenia,
na spodzie znak wytwórni
wys. 14,2 cm

247

cena wywoławcza: 400 zł

Grupa ptaszków (szczygły)
Hutschenreuther, lata 1955–1968
porcelana, malatury, na spodzie
znak wytwórni
wys. 27 cm;
cena wywoławcza: 350 zł

249
Figurka kakadu
Hutschenreuther,
lata 1919–1924.,

248
Figurka strzyżyka
Rosenthal lata 1908–1953
biała porcelana, na spodzie znak
wytwórni, wys. 5,7 cm
cena wywoławcza: 150 zł
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proj. Lydia Foucar
(1895 r. – 1980)
biała porcelana, złocenia,
na spodzie znak wytwórni,
wys. 17 cm;
cena wywoławcza: 350 zł
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251
Figurka gila
Rosenthal, 1957–1961
proj. T. Kärner
(1884–1966)
porcelana, malatury, na
spodzie znak wytwórni,

250

wys. 13,5 cm

Figurka gila

cena wywoławcza: 300 zł

Miśnia, lata 1860–1924
porcelana, malatury, na spodzie znak
wytwórni, wys. 14,5 cm;
cena wywoławcza: 400 zł

252
Pata ptaszków
Rosenthal, lata 1914–1918;
porcelana, malatury, na spodzie znak
wytwórni, wys. 8 cm;
cena wywoławcza: 400 zł

253
Para rudzików
Łomonosow, po 1936
porcelana, na spodzie znak wytwórni,
większy: wys. 8,5 dł. 14 cm;
mniejszy: wys. 6 cm dł. 3 cm
cena wywoławcza: 200 zł
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254
Figurka ptaszka
Berlin; lata 1870–1911
porcelana, malatury, na spodzie
znak wytwórni, wys. 9 cm
cena wywoławcza: 300 zł

255
Figurka czyża
Rosenthal, 1957–1961
porcelana, malatury,
wys. 11,7 cm
cena wywoławcza: 300 zł

256
Figurka papugi (amazonka?)
Miśnia, po 1934 r.
porcelana, wys. 14,5 cm
cena wywoławcza: 450 zł
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Figurka kanarka
Miśnia, lata 1860–1924
porcelana, malatura naszkliwna,
wys. 9,7 cm
cena wywoławcza: 400 zł
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258
Pasterz z owieczkami
Miśnia, lata 1924–1934, Otto Pilz
(1876–1934) – projekt z 1908 r.
porcelana, farby podszkliwne w gamie
segerowskiej, wys. 33 cm, podst.
39,5 × 15cm
cena wywoławcza: 7 000 zł
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259
Figura „Fortuna”
Rosenthal, lata 1950–55,
proj. Ernst Wenck (1865–1929)
z 1932 r., model 746,
porcelana malowana, wys. 29,2 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł

260
Alegoria Wody
Berlin, po 1870 r.
proj. Friedrich Elias Meyer (1723–1785)
porcelana, malatury, znak wytwórni
na spodzie, wys. ok. 22 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł
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261
Figura tancerki „Pierrette”
Schwarzburg, lata 20. XX w.
proj. Dorothea Charol (1889 – 1963)
porcelana, malatury i złocenia, znak
wytwórni na spodzie, wys. 23,5 cm
cena wywoławcza: 3 200 zł

262
Figura „Tancerka”
(przyp. Isadora Duncan)
Rosenthal, ok. 1910 r.,
proj. Ferdinand Liebermann (1883–1941)
porcelana ręcznie malowana, znak
wytwórni na spodzie, wys. 20,3 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
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263
Figurka Enrico Caruso
Rosenthal, 1924 r.,
proj. Thekla Harth-Altmann
(1886– 1968) model 299 z 1913 roku
Sportretowany jako Pagliaccio (Pierrot)
to Enrico Caruso, włoski śpiewak, zwany
w latach 20. XX wieku „królem tenorów”.
porcelana ręcznie malowana, znak
wytwórni na spodzie, wys. 20 cm
cena wywoławcza: 1 900 zł

264
Figura Tancerki
Gehren (Günthersfeld),
lata 30. XX w.
porcelana, złocone elementy, znak
wytwórni na spodzie, wys. 19 cm
cena wywoławcza: 800 zł

265
Figurka „Dziki łów”
Hutschenreuther, lata 1928–1935 r.
proj. Karl Tutter (1883 Czechy – 1969
Niemcy)
porcelana złocona, znak wytwórni
na spodzie, wys. 12,3 cm
cena wywoławcza: 1 000 zł
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266
Wazon Berluze
Daum Freres, Nancy, Francja, lata
1910–1915
szkło bezbarwne powlekane proszkiem
szklanym w kolorach żółtym
i czerwonym;
sygn. na brzuścu DAUM NANCY i krzyż
lotaryński
wys. 94 cm
cena wywoławcza: 7 000 zł

267
Wazon
Daum Freres, Nancy, Francja, lata
1910–1915
szkło bezbarwne, powlekane
proszkiem szklanym w kolorach złotym
i pomarańczowo-brązowym,
sygn. na stopie: DAUM NANCY FRANCE
i krzyż lotaryński
wys. 42 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł

268
Patera
Verreries Schneider, Epinay-sur-Seine,
Francja, lata 1920–25
szkło bezbarwne, powlekane
proszkiem szklanym w kolorach
pomarańczowym, żółtym, czarnym
i białym, polerowane
sygn. na stopie: Schneider
wys. 12,5 cm, śr. 35 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
144
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269
Wazon
Emile Gallé, Nancy, Francja, lata 1900–1904
szkło podmalowane proszkiem szklanym
w kolorach białym, żółtym i morelowym,
powlekane szkłem brązowym, miejscowo
wtopiony żółty proszek szklany; trawione,
polerowane
sygn.: Gallé,
wys. 23 cm
cena wywoławcza: 7 500 zł

271
270
Wazon
Sèvres, Francja, około 1900 r.
szkło marmoryzowane, metalowa oprawa
sygn. na spodzie: Sèvres, wys. 17 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | SZK ŁO

Wazon
Johann Loetz Witwe, Klostermühle,
Czechy, ok. 1900 r.
szkło zielone, barwione
w masie, iryzujące
wys. 24,5 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
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272
Zestaw do likieru
proj. Karel Palda, Haida, Czechy,
lata 20-te XX w.
w zestawie: karafka i 6 kieliszków
szkło bezbarwne, przeźroczyste, szlifowane,
lazura rubinowa
wym.: karafka wys. 19 cm, kieliszek
wys. 5,5 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

273
Zestaw do likieru
proj. Fritz Lampl (1892–1955), wytwórnia
Bimini (Lauscha), Austria, lata 30-te XX w.
w zestawie: karafka (bez korka) z postacią
tancerki w środku i 4 kieliszki z uchwytami
w kształcie nagich tancerek
szkło dymne, brązowe i białe
wym.: karafka wys. 18 cm, kieliszek wys. 9,5 cm
cena wywoławcza: 800 zł

274
Zestaw do likieru
proj. Karel Palda, Haida, Czechy,
lata 30-te XX w.
w zestawie: karafka i 6 kieliszków
szkło przeźroczyste, fasetowane, z dekoracją,
szlifowaną, trawioną, lazurowaną czernią
wym.: karafka wys. ok. 19 cm, kieliszek
wys. 6,5 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł
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275
Wazon
Moser, Karlsbad, lata 1930-te.
szkło kobaltowe, grubościenne,
przezroczyste, szlifowane
szeroki, trawiony, złocony pas
z przedstawieniem Amazonek
walczących z Centaurami
u spodu sygnowany: Made in/Czecho
Slovakia/Moser/Karlsbad
wys. 16,5cm
cena wywoławcza: 900 zł

276
Popielniczka
Moser, Karlsbad, lata 1920–1930
szkło kobaltowe, metalowy pas
z przedstawieniem Amazonek na spodzie
sygnatura: Moser
dł. boku 13,5 cm, wys. 3,5 cm
cena wywoławcza: 800 zł

277
Dzban
Moser, Karlowe Wary, Czechy,
lata 20-te XX w.
szkło transparentne, brązowe,
barwione w masie, dekoracje malowane
farbami emaliowymi
sygn. Royo
wys. 22 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

278
Wazon
proj. Siegfried Heartel,
Huta Józefina, Szklarska Poręba,
Polska, lata 30-te XX w.
szkło grubościenne, barwione
w masie na zielono, szlifowane,
srebrna aplikacja dekoracyjna,
wys. 25,5 cm
cena wywoławcza: 1 700 zł
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279
Wazon
Bohemia (?), 1 poł. XX w.
szkło bezbarwne, przeźroczyste, powlekane
proszkiem szklanym, iryzujące
wys. 19 cm
cena wywoławcza: 1 300 zł

280
Wazon
Bohemia, 1 poł. XX w.
szkło przeźroczyste, brązowe,
dekoracje malowane farbami
emaliowymi, złocenia
wys. 23 cm

281

cena wywoławcza: 550 zł

Wazon
Bohemia, lata 30-te XX w.
szkło bezbarwne, szlifowane
wys. 23,5 cm
przedstawienie kajakarza
cena wywoławcza: 450 zł
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282
Wazon
Bohemia, lata 1920–1930
szkło barwione w masie
na zielono-żółty kolor, głęboko ryte
wzory geometryczne
wys. 14,5 cm; śr. 12 cm
cena wywoławcza: 450 zł

283
Wazon
Bohemia (?), 1 poł. XX w.
szkło dmuchane, bezbarwne, powlekane
proszkiem szklanym, iryzujące, farby
emaliowe
wys. 27 cm
cena wywoławcza: 850 zł

284
Wazon
Bohemia, 1 poł. XX w.
szkło dmuchane, bezbarwne,
z wtopionym proszkiem szklanym,
iryzujące
wys. 28 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł
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285
Wazon „Płomień”
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, cieniowane, barwione
w masie, ręcznie formowane,
wys. 25,5 cm
cena wywoławcza: 600 zł

286
Wazon „Płomień”
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, cieniowane, barwione
w masie, ręcznie formowane,
wys. 34 cm
cena wywoławcza: 600 zł

287
Butla „Alicja”
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, cieniowane, barwione
w masie, ręcznie formowane, wys. 32 cm
cena wywoławcza: 700 zł
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288
Wazon z serii „Cyntia”
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej; lata 70. XX w.
szkło sodowe, barwione i cieniowane
w masie, ręcznie formowane,
wys. 28 cm
cena wywoławcza: 350 zł

289
Wazon z serii „Fungi”
proj. Zbigniew Horbowy, lata 70. XX
szkło sodowe, ręcznie formowane,
cieniowane, wys. 17 cm
cena wywoławcza: 450 zł

290
Wazon
proj. Zbigniew Horbowy, lata 70. XX w.
szkło sodowe, barwione w masie,
wys. 45 cm
cena wywoławcza: 350 zł
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292
Wazon

291

proj. Kazimierz Krawczyk, Huta
Szkła Gospodarczego „SUDETY”,

Kielich

lata 70. XX w.

proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła

szkło sodowe, warstwowe,

Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, barwione w masie,

barwione w masie, wys. 15 cm
cena wywoławcza: 200 zł

ręcznie formowane, wys. 27,5 cm
cena wywoławcza: 100 zł

293
Zestaw 5. szklaneczek
proj. Lucyna Pijaczewska, Huta Szkła
Gospodarczego „ SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, barwione w masie,
wys. 10 cm
cena wywoławcza: 200 zł
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294
Wazon
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70.
XX w.
szkło sodowe, antico, ręcznie
formowane, wys. 12 cm
cena wywoławcza: 200 zł

295
Wazon
proj. Stefan Sadowski, Huta Szkła
Gospodarczego „Sudety”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, antico, barwione
w masie, wys. 36,5 cm
cena wywoławcza: 300 zł

296
Świecznik
proj. Kazimierz Krawczyk, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, dwuwarstwowe,

297
Świecznik
proj. Stefan Sadowski, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytnej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, zatapiane, ręcznie

wdmuchiwane w formę, wys. 11 cm

formowane, wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

cena wywoławcza: 200 zł
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298
Wazon z serii „Osiołek”
proj. Czesław Zuber, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, warstwowe, cieniowane,
barwione w masie, ręcznie formowane,
wys. 29 cm
cena wywoławcza: 350 zł

299
Wazon z serii „Osiołek”
proj. Czesław Zuber, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, barwione w masie, ręcznie
formowane, wys. 16 cm
cena wywoławcza: 200 zł

300
Popielniczka z serii „Osiołek”
proj. Czesław Zuber, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, warstwowe, barwione
w masie, ręcznie formowane, wys. 7,5 cm
cena wywoławcza: 150 zł
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301
Dzbanuszek
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”,
lata 70. XX w.
szkło sodowe, w typie antico,
barwione w masie, wys. 12 cm
cena wywoławcza: 350 zł

302
Wazon
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, kształtowane w formie,
wys. 19 cm
cena wywoławcza: 150 zł

303
Wazon
proj. Stefan Sadowski, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY” w Szczytniej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, dwuwarstwowe, z formy,
wys. 37,5 cm
cena wywoławcza: 350 zł
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304
Wazon
warsztat prof. Zbigniewa Horbowego,
Huta Szkła Gospodarczego „SUDETY”
w Szczytnej Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe, formowane, zdobione
barwną nicią szklaną, wys. 60 cm
cena wywoławcza: 600 zł

305
Wazon
warsztat prof. Zbigniewa
Horbowego, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”
w Szczytnej Śląskiej,
lata 70. XX w.
szkło sodowe, formowane,
zdobione barwną nicią szklaną;
wys. 57 cm
cena wywoławcza: 650 zł

306
Wazonik
proj. Kazimierz Krawczyk, Huta Szkła
Gospodarczego „ SUDETY” w Szczytniej
Śląskiej, lata 70. XX w.
szkło sodowe w typie antico, barwione
w masie, ręcznie formowane, wys. 12 cm
cena wywoławcza: 300 zł
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307
Komplet 6. kieliszków
proj. Zbigniew Horbowy, Huta
Szkła Gospodarczego „SUDETY”,
lata 70. XX w.
szkło sodowe cienkościenne, barwione w masie na czarno, wys. 19 cm
cena wywoławcza: 350 zł

308
Komplet 6. kieliszków do likieru
proj. Zbigniew Horbowy, Huta
Szkła Gospodarczego „SUDETY”,
lata 70. XX w.
szkło sodowe cienkościenne, barwione
w masie na czarno, wys. 11,5 cm
cena wywoławcza: 300 zł

309
Komplet 6. kieliszków do wódki
proj. Zbigniew Horbowy, Huta
Szkła Gospodarczego „SUDETY”,
lata 70. XX w.
szkło sodowe cienkościenne, barwione
w masie na czarno, wys. 10,5 cm
cena wywoławcza: 300 zł

310
Komplet 6. kieliszków do koniaku
proj. Zbigniew Horbowy, Huta Szkła
Gospodarczego „SUDETY”, lata 70. XX w.
szkło sodowe cienkościenne, barwione
w masie na czarno, wys. 11 cm
cena wywoławcza: 350 zł
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311
Dzbanek
proj. Wilhelm Braun-Feldweg
(1908–1998), Huta Szkła
Kryształowego Hirschberg,
Niemcy, lata 50-te XX w.
model Jagdhaus, szkło
przeźroczyste, barwione w masie
na niebiesko, wys. 32 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

312
Dzban
proj. Gunnel Sahlin, Kosta Boda,
Szwecja, 2 poł. XX w.
szkło matowe, dmuchane w formie,
bezbarwne, z wtopionym szkłem żółtym,
ręcznie malowane
wys. 29,5 cm
cena wywoławcza: 500 zł

313
Patera
Murano, Włochy, lata 50-te XX w.
szkło przezroczyste, kobaltowe i żółte,
warstwowe,
technika sommers, wys. 15,5 cm,
szer. 58 cm
cena wywoławcza: 700 zł
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314
Wazon
Murano, Włochy, 2 poł. XX w.
szkło czerwone, warstwowe,
powlekane, dekoracja millefiori,
wys. 31 cm
cena wywoławcza: 1 200 zł

315
Miseczka
Fratelli Toso (?), Murano, Włochy,
ok. poł. XX w.
szkło warstwowe, powlekane,
wielobarwne, dekoracja millefiori,
wys. 3,5 cm, śr. 14,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł

316
Patera
Murano, Włochy,
ok. 1970
szkło przeźroczyste,
bezbarwne,
z wtopionymi
nitkami szkła
białego, czerwonego,
zielonego, żółtego,
śr. 32 cm
cena wywoławcza:
1 300 zł
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317
Żardiniera neorokokowa
Francja, 2 poł. XIX w.
srebro p. 0,950, m. 2055 g
wys. 18,5 cm, szer. 56 cm,
głęb. 18,5 cm
cena wywoławcza: 19 000 zł
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318
Patera do słodyczy/kandelabr
w stylu rokokowym
Holandia, 1906–1953
dwufunkcyjna patera z możliwością
wykorzystania jako kandelabr
srebro p. 0,833, m. 2170 g
wys. 44 cm, śred. ok. 40 cm
cena wywoławcza: 9 500 zł
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319
Taca
Niemcy, po 1888 r.
srebro pr. 0,800, m. 1388 g
wys. 37,5 cm, szer. 50 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

320
Taca
Niemcy, 2 połowa XIX w.
srebro 13 łutowe (p. 0,812),
m. 2275 g
wys. 37 cm, szer. 63 cm
cena wywoławcza: 8 500 zł
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321
Lustro
Wiedeń, 1861 r.
srebro 13 łutowe (p. 0, 812)
regulowane nachylenie lustra,
odwrocie wzmocnione drewnem
wys. 44 cm, szer. 38 cm
cena wywoławcza: 6 000 zł

322
Taca
Wiedeń, złotnik L&C
(Lippa Jacques
i Henriette), ok. 1900
srebro p. 0,800,
m. 616 g
wym. 23,7 × 38,5 cm
cena wywoławcza:
4 600 zł
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323
Patera neorokokowa
Niemcy, koniec XIX w.
srebro p. 0,800, m.525 g:
szkło przezroczyste, szlifowane,
trawione
wys. 37 cm, śred. 33 cm
cena wywoławcza: 4 600 zł

324
Buliera z podgrzewaczem
Portugalia, Porto, złotnik
„FMT”, po 1938 r.
srebro p.925, m. 2980 g
wys. około 41 cm
cena wywoławcza: 9 500 zł
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325
Patera
Niemcy, koniec XIX w.
srebro p. 0,800, m. 1220 g
szkło bezbarwne, szlifowane,
wys. 27 cm, szer. 42 cm
cena wywoławcza: 3 400 zł
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326
Patera
USA, lata 30-te XX w.
srebro p. 0,925, m. 302 g
wys. 12,5 cm, śr. 23 cm
cena wywoławcza: 1 100 zł

327
Dzban do wina
Niemcy, Eugen Schröder, lata 30-te XX w.
srebro p.0,800, uchwyt z kości, szkło
przezroczyste, szlifowane
wys. 24,5 cm,
cena wywoławcza: 1 500 zł
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328
Taca Art Déco
Emil Viner, Anglia (Sheffield),
1940 r.
srebro pr. 0,925, m. 2105 g
wys. 32,6 cm szer. 54 cm,
uchwyty z kości
cena wywoławcza: 6 500 zł

329
Pojemnik do chłodzenia
szampana
Włochy, Cesa, XX w.
srebro, p.0,800, m. 1130 g
wys. 23 cm
cena wywoławcza: 4 400 zł

330
Pudełko na cygaretki
Niemcy
Schwäbisch-Gmünd, Hermann
Bauer, ok. 1925 r.
srebro p.0,800, m.327 g (z drewnianym wkładem)
wymiary: 4,5 cm x 8 cm x 12 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł
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331
Kosz
1 połowa XX w.
srebro p. 0,925, m. 821 g
wys. ok. 30 cm, szer. 32 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł

332
Wazon srebrny
XX w.
srebro p. 0,800, m. 1080 g
wys. 41,5 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
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333
Kosz
Kraków, złotnik „JS”, po 1920 r.
srebro „3” (p. 0,, 800), m. 1035 g
wys. 31 cm, szer. 39 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł

334
Żardiniera
Niemcy, XX w.
srebro p. 0,800,
m.1445 g, szkło
przezroczyste, szlifiwane
wys. 24,5 cm,
szer. 45 cm
cena wywoławcza:
13 000 zł
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335
Cukiernica
Berlin, złotnik Johann
Christoph Demessieur,
ok. 1850 r.
srebro 12 łutowe (p. 0,750),
m.350 g
wys. 12 cm, szer.17 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł

336
Cukiernica
Francja, Paryż, złotnik
Georges Falkenberg
1894–1929 r.
srebro p. 0,950, m. 495 g
wys.: 16,8 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł

337
Cukiernica
Moritz Stumpf&Sohn, Gdańsk,
1861–1945
srebro p. 0,800, m. 345 g
wys. 10, 5 cm, szer. ok. 15 cm
na spodzie papierowa naklejka
„Moritz Stumpf (…) Danzig”
Cukiernica w dystrybucji firmy
Moritz Stumpf&Sohn
cena wywoławcza: 4 200 zł
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338
Cukiernica
Niemcy, G. Hermeling, lata 1920–30
srebro p.0,800, wewnątrz złocenie,
m. 341 g
wys. ok. 13 cm, śred. 14 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

339
Cukiernica
Austria, Wiedeń, „SH”, lata 1868–1875
srebro p. 800, waga 370 g
wys. 12 cm, szer. ok. 13 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł

340
Cukiernica
Paryż, złotnik Paillard Fréres,
lata 1870–1890
srebro p. 0,950, m. 473 g
wys. 16 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
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341
Komplet łyżek do lodów
dla 12 osób
Niemcy, ok.1890–1910 r.
srebro p. 0,800, złocone,
m. 242 g
dług. 11,5 cm oraz 22 cm
(środkowa)
cena wywoławcza: 1 600 zł

342
Komplet 12 łyżeczek
Niemcy, po 1888 r.
srebro pr. 800, m.110 g
dług. 10,5cm

343

cena wywoławcza: 900 zł

Komplet łyżek do lodów
Niemcy, po 1888 r.
srebro złocone p. 0,800,
m. 195 g
dług. 11,5 cm oraz 21,5 cm
(środkowa)
cena wywoławcza: 1 600 zł
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344
Dzbanek do kawy
Orafo Giacomo Vincenzi, (1801–1837),
Modena, około 1830 r.
srebro pr. ok. 0,800, m. 908 g,
uchwyt drewniany
wys. 26,5 cm, poj. 1,5 l
cena wywoławcza: 2 700 zł

345
Filiżanka i spodek
Austria, Wiedeń, 1854 r.
srebro 13 łutowe (p. 0,812), m. 235 g
filiżanka wys. 8,4 cm, śred. spodka,
14,5 cm
cena wywoławcza: 950 zł

346
Cukiernica z łyżeczką
Anglia, Sheffield, 1878 r.
srebro pr. 925, m. 235 g
wys. 14,5 cm, sz. 14 cm łyżeczka
dł. 9,5 cm
cena wywoławcza: 1 600 zł
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347
Zestaw do przypraw
Anglia, Chester, złotnik
Lowe & Sons, 1897 r.
w zestawie: solniczka, pieprzniczka,
naczynie na musztardę, łyżeczka
srebro p.0,925, szkło kobaltowe
solniczka/pieprzniczka wys. 8,8 cm,
naczynie na musztardę wys. 5,9 cm
etui szer. ok. 21 cm, wys. 12 cm
cena wywoławcza: 1 500 zł

349
348
Para solniczek
Holandia, Schoonhoven
srebro, p.0,833, m. 105 g
wys. 9,5 cm
cena wywoławcza: 800 zł
174

Naczynie
do posypywania
cukrem, Berlin
1 poł. XVIII w.
srebro, m. 195 g
wys. 15,4 cm
cena wywoławcza: 2 400 zł
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350
Szczypce do cukru
Niemcy, Drezno złotnik JCE,
pocz. XIX w.
srebro 12 łutowe (p. 0,750 ),
m. 30,9 g
dług. 15,5 cm
cena wywoławcza: 450 zł

351
Szczypce do cukru
Niemcy, Hamburg, Fischer, ok. 1820 r.
srebro, m. 41 g
dług.: 14 cm
cena wywoławcza: 450 zł

352
Szczypce do cukru
Graz, Austro-Węgry, kon. XIX w.
srebro „3”, (0,800), m. 50 g
dług. 19.5 cm
cena wywoławcza: 450 zł

353
Szczypce do cukru/lodu
Austria, Wiedeń, lata 30 XIX w.

354
Łopatka
1 poł. XX w.

srebro 13 lutowe (0,750), m. 35 g
dług. 14,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł

srebro p.835,
m: 50 g
uchwyt częściowo
drewniany, dług.
ok. 23,5 cm
cena wywoławcza:
300 zł
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355
Łopatka
Niemcy, Monachium IHH,
ok. 1840 r.
srebro 12 łutowe, m. 85 g,
dług. 29,5 cm
cena wywoławcza: 650 zł

356
Łopatka do ciasta
Niemcy, Berlin, ok. 1830 r.
srebro, m. 122 g, dł. 28,5 cm
cena wywoławcza: 1 400 zł

357
Łopatka do ryby
Niemcy, lata 50. XIX w.
srebro „13”, m. 57 g,
uchwyt z kości
dł. 27 cm
cena wywoławcza: 600 zł
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358
Sitko
Niemcy, ok. 1860 r.
srebro, m. 40 g, dług. 22 cm
cena wywoławcza: 200 zł

360
Sitko
Francja, złotnik „JD”,
koniec XIX w.
srebro złocone, p. 0,800,
m. 46 g, dł. 19,5 cm
cena wywoławcza: 550 zł
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359
Sitko do kompotu
Anglia, Londyn zł. George Smith (?),
1806 r.
srebro p. 925, m. 41,9 g, dł. 17 cm
cena wywoławcza: 350 zł

361
Łopatka i nóż do lodów
Niemcy, po 1900 r.
srebro p.800, m. 190 g
dług. 22,5 i 24 cm
cena wywoławcza: 800 zł
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362
Papierośnica
Anglia, Chester,
lata 80. XIX w.
srebro złocone (wewnątrz),
p. 925, m. 113 g
dł. 8,2 cm, szer. 8,2 cm,
waga 113 g
cena wywoławcza: 300 zł

363
Puderniczka
Polska, Kraków, złotnik „AZ”,
około 1930
srebro „3”, m. 149 g
średnica 10,5 cm
cena wywoławcza: 550 zł

364
Etui
Francja, po 1878 r.
srebro p. 950, m. 118 g
wewnątrz brązowy aksamit
wym. 13 × 7,2 × 2,5 cm
cena wywoławcza: 1100 zł
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365
Papierośnica
Niemcy, początek XX w.
srebro (wewnątrz złocone),
p. 800. m. 65 g
wym. 9 × 7,5 cm
cena wywoławcza: 400 zł

366
Papierośnica
Niemcy, początek XX w.
srebro wewnątrz złocone, p. 0,800,
m. 45 g
wym: 8,5 × 5 cm
cena wywoławcza: 400 zł

367
Flakonik do perfum/
zawieszka
początek XX w.
srebro, m. 18 g
dług. 6 cm
cena wywoławcza: 400 zł

368
Torebka
Rosja, Moskwa, ok. 1920 r.
srebro 84 zołotniki (0,875), m. 445 g
wym.: 17,5 × 10,5 × 2 cm
cena wywoławcza: 2 600 zł
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369
Para solniczek
z 2 łyżeczkami
Francja, po 1838 r.
srebro p.0,950, m. 38 g,
złocenia, szkło przezroczyste,
szlifowane
wys. 3,5 cm, szer. 8 cm
cena wywoławcza: 950 zł

370
Para solniczek
z 2 łyżeczkami
Francja, po 1838 r.
srebro p.0,800, m. 21 g,
złocenia, szkło przezroczyste,
szlifowane
wys. 3,5 cm, szer. 6,5 cm
cena wywoławcza: 950 zł

371
Para solniczek
Francja, po 1838 r.
srebro p.0,950, m. 21 g,
złocenia, szkło przezroczyste,
szlifowane
wys. 3,5 cm, szer. 6 cm
cena wywoławcza: 800 zł
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372
Cukierniczka z łyżeczką
Włochy, Frateli Coppini&Company,
1 połowa XX w.
srebro p. 0,800, szkło przezroczyste,
szlifowane
wys. 16 cm
cena wywoławcza: 950 zł

373
Mlecznik, Carl Ludwig Kraus
Berlin, ok. 1820 r.
srebro odlewane, sztancowane,
m. 263 g, wewnątrz złocenia,
sygn. na spodzie, wys. 15,5 cm
cena wywoławcza: 1 700 zł

374
Dzban do wina
Francja, po 1838 r.
srebro p.0,950, szkło przezroczyste, szlifowane, wys. 27,5 cm
cena wywoławcza: 2 200 zł

AU KCJA VARIA ( 36) | SREB RA I PL ATERY

181

375
Para karafek
1 połowa XX w.
szkło bezbarwne, szlifowane,
trawione
srebrne okucie oraz korki
(wtórne), wys. 30,5 cm
cena wywoławcza: 1 900 zł

376
Patera
Polska, Warszawa, po 1920 r.
srebro „2”, p. 0,800,
m. 814 g
wym. 8,5 × 30,5 × 25 cm

377

cena wywoławcza: 2 800 zł

Wilkom
Franz Mosgau (1807–1900),
Berlin, po 1888 r.
srebro p. 800, wewnątrz złocone,
m. 390 g
w medalionie rytowany napis: „1951/
Kazimierczak/Jan/z/Poznania”
wys. 35 cm
cena wywoławcza: 1 900 zł
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378
Para świeczników

379

XIX/XX w.

Koszyk

srebro, m. 585 g

Anglia, Londyn, 1920 r.

wys. 25,5 cm

srebro, p. 0,925, m. 127 g,

cena wywoławcza: 1 500 zł

szkło kobaltowe
wys. 15 cm, szer. 12 cm
cena wywoławcza: 600 zł

380
Papierośnica z medalem
Aleksandra III
Rosja, złotnik „MK” lata 1908–15
srebro „84” (0,875), m. 157 g,
wewnątrz złocenia, wym. 10 × 8 cm
cena wywoławcza: 700 zł
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381
Lustro
1 poł. XX w.
metal srebrzony, wys. 65 cm
cena wywoławcza: 4 800 zł

382
Patera z aniołkiem
1 poł. XX w.
metal srebrzony, szkło szlifowane,
przeźroczyste,
wys. 53 cm
cena wywoławcza: 5 500 zł
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383
Szkatuła z aniołkami na
biżuterię i rękawiczki
WMF, Geislingen, l. 1901–1910
stop cynowy „Britannia”,
22 × 32,5 × 14 cm
numer modelu 236
cena wywoławcza: 3 400 zł

384
Lampka
Peter Tereszczuk (1875 Wybudów – 1963 Wiedeń),
pocz. XX w.
brąz, figurka z brązu i kości, podstawa z marmuru,
klosz z kolorowego, tłuczonego szkła
sygn. u podstawy: P.Tereszczuk
wys. całkowita ok. 39 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł

385
Bola myśliwska
J. P. Kayser & Sohne, Krefeld, Niemcy, l. 1894–1925
stop cynowy, srebrzony, wys. ok. 44 cm
u spodu znak firmy – orzeł i napis KAYSER w tarczy
cena wywoławcza: 2 600 zł
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386
Szafa
XIX w.
Dwuczęściowa, z dwuskrzydłową nastawą o prostych bokach i froncie. Zwieńczenie profilowanym, falistym gzymsem z rzeźbą pośrodku. Dołem komoda z 3 szufladami o falistych
bokach i froncie, wsparta na czterech nogach: przednich w formie spłaszczonych szponów
trzymających kulę, tylnych konsolowych. Zdobienia w formie rocailli, stylizowanych liści,
kwiatów. Konstrukcja z drewna dębowego, sosnowego, orzechowego; fornir wzorzysty orzechowy;
okucia mosiężne, ażurowe;
wys. 240 cm, szer. 192, głęb. 69 cm
cena wywoławcza: 10 000 zł
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387
Kredens
Niemcy, 1 poł. XVIII w.
Szafa o konstrukcji wieńcowej, prostopadłościenna, z dwuskrzydłowymi drzwiami ujętymi trzema
pilastrami (środkowy z nich stanowi listwę przymykową prawego skrzydla), z 2 szufladami
u góry, fornirowane palisandrem, różnymi gatunkami orzecha. Gzyms wieńczący wydatny, prosty,
profilowany. Płyciny korpusu w formie prostokątnych, kasetonów, ograniczonych listwami,
o powtarzającej dekoracji fornirowo-intarsjowej. Pilastry żłobkowe o wydatnym cokole i głowicy.
konstrukcja dąb, sosna; fornir – palisander, orzech, dąb
wys. 145 cm, dług. 176, głęb. 60 cm
Tego typu szafy pojawiły się w Holandii około połowy XVII w. i rozpowszechniły się w Europie
północnej i środkowej. W zależności od zewnętrznych podziałów i sposobu dekoracji wyróżnia
się wiele typów, nie zawsze zależnych od miejsca wykonania, do których m.in. należą szafy
amsterdamskie, hamburskie, lubeckie i gdańskie. Były one meblami drogimi, prestiżowymi,
umieszczanymi w reprezentacyjnych pomieszczeniach kamienic bogatego mieszczaństwa,
zwanych wielkimi sieniami, a także w pałacach i znamienitszych dworach ziemiańskich.
cena wywoławcza: 7 000 zł
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388
Para postumentów biedermeier
XIX w.
sosna, fornir brzozowy
wym. 127 × 36 × 36 cm
cena wywoławcza: 5 000 zł

389
Stół biedermeier
XIX w.
konstrukcja sosnowa, fornir mahoniowy
wys. 80, śred. 83 cm
cena wywoławcza: 500 zł
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390
Sekretera biedermeier
Wiedeń (?), połowa XIX wieku
Korpus prostopadłościenny; dołem 2 szuflady, górą odkładany blat, powyżej wnęka zwieńczona gzymsem. Wnętrze z centralną wnęką, zwieńczone szufladą o dekoracyjnym froncie
z tympanonem, po bokach po 3 szufladki z wnękami i przegródkami na listy. Wyjmowane
przegródki maskują znajdujące się z tyłu skrytki. Konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy,
brzoza i czeczotka brzozowa; zamki metalowe, wpuszczane zewnętrznie, zawiasy splatane,
szarnierowane; uchwyty ze sztancowanej blachy mosiężnej;
wys. 180 cm, szer. 120 cm, głęb. 60 cm
cena wywoławcza: 15 000 zł
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391
Szafa w stylu klasycyzującym
konstrukcja sosnowa, mahoniowa; fornir: orzechowy, mahoniowy,
drewno owocowe, okucia mosiężne
wys. 218 cm, szer. 200 cm, głęb. 77 cm
cena wywoławcza: 30 000 zł
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392
Sekretera
XIX w.
dąb lity, sosna, fornir orzech czeczotowy
wys. 137 cm, szer. 112 cm, gł. 44 cm
cena wywoławcza: 3 000 zł
AU KCJA VARIA ( 36) | MEB L E

191

393
Szafa kredensowa
Art Déco, lata 1920–30.
konstrukcja sosna, fornir orzech, mahoń
wys. 177 cm, szer. 234 cm, gł. 56 cm
cena wywoławcza: 3 800 zł
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394
Stół
1 połowa XX w.
konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy,
okucia mosiężne
wys. 84 cm, szer. 100 cm, gł. 52 cm
cena wywoławcza: 2 800 zł
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego
pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika handlowego pomiędzy
komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez
aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.

P R Z E W O D N I K D L A K L I E N TA
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 pochodzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.
7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta

możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.
8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających.
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami,
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe
informacje o poszczególnych obiektach.
9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć
w niniejszym katalogu:
○ – przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● – obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite,
tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy
dzieł. 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 zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim.
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz
z informacją, których obiektów dotyczą.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.
3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później.
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu.
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej.
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.
5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji może
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.
cena

postąpienia

0 – 1 000

50

1 000 – 2 000

100

2 000 – 5 000

200

5 000 – 10 000

500

10 000 – 30 000

1 000

30 000 – 100 000

2 000

100 000 – 200 000

5 000

200 000 – 500 000

10 000

500 000 – 1 000 000

20 000

Powyżej 1 000 000

50 000

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

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.
2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro,
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym
kursie kupna waluty Banku PKO BP.
3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.
4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za
ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.
6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem
i wysyłką dzieł sztuki.
7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz
określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich
władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości
powyżej 40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania
przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich
dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia
od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.
Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem
dzieł sztuki.
8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa.
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie,
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

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
1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do
sprzedaży na warunkach określonych:
a) w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIERDZENIA 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 dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.
2) Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście,
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego.
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny
dołoży starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit podany przez
licytującego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie
najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.
3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci
licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście
do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed
rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja telefoniczna może być nagrywana,
złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie
rozmowy telefonicznej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym
licytujący może określić na zleceniu limit, do którego pracownik domu
aukcyjnego będzie licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit
nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim
wypadku, że klient oferuje przynajmniej cenę wywoławczą.
4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej
przez Sopocki Dom Aukcyjny.
5) Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie.
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności
w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1) Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest
poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem
Aukcyjnym i komitentem.
2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt,
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji.
W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które
uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji
powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.
3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień.
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu
komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez
składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych
ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.
4) Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna
być dokonana płatność.
5) Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.
6) Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.
5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1) Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe
wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część
końcowej ceny obiektu i 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 otrzymywania 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 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 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 MasterCard, VISA;
b) Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na
konto galerii organizującej aukcję.
	W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer
obiektu.
3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.
6. ODBIÓR ZAKUPU
1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej
ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.
2) Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty
aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony zostanie
kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona
od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie

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

2)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia
zapłaconej przez kupującego.
3)	Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.
4)	Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia,
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.
5)	Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.
10. PRAWA AUTORSKIE
1)	Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa
do reprodukowania obiektu.
2)	Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych
z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego,
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.
11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)	Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.
2)	Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.
3)	Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania,
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.
12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca
uwagę na przepisy:
1)	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.

WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)	Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie
bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja
nie obejmuje:
a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub
dziedziczenia;
b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu
i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?”
lub „(?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;
d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;
e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;
f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;
g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego
stulecia (połowy lub ćwierci);
h) obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;
i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.

Z L E C E N I E L I C Y TA C J I
AUKCJA VARIA (36)
Sopot, 27 czerwca 2020 r., godz. 19.00
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl do siedziby
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz
przelewem: PL 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894
Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________
Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________
Telefon, fax, e-mail ______________________________________________________________________________________________________
NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________
Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).
Proszę o licytację następujących pozycji:
Nr pozycji
w katalogu

Autor, tytuł

Maksymalna oferowana kwota
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie 
Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer Państwa telefonu do licytacji _________________________________________________________
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane
w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej
o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie
14 dni od daty aukcji,
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4) z apoznałem/-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) w
 yrażam 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

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

SZTUKA FANTASTYCZNA

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
27 C Z ER WCA (S O B O TA ) 20 20
SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Alfred Wierusz-Kowalski, Napad wilków, ok. 1890 r., olej, płótno, 110 × 150 cm

AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO
8 L IP C A 2 0 2 0
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
WARSZAWA, UL. NOWY SWIAT 54/56

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Portret Edmunda Strążyskiego, 1930 r.

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE
18 L I PCA 2 020
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

Bolesław Jan Czedekowski (1885–1969), Matka z synem, olej, płótno, 131 × 137 cm, sygn. i dat.: 1923. B. Czedekowsky.

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
22 S I E RP N IA 2020
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Indeks




ADLEN MICHEL 
BARANOWSKI HENRYK

36
15, 37, 38, 39



KREISEL PAUL 

54, 90, 96, 97, 98

KRYNICKI NIKIFOR 

BARTKOWSKI ANTONI

50

KUNZE H. 

BEHRMANN ADOLF 

27

LACHUR MACIEJ 

BENDER STANISŁAW 

19

LACHUR ZDZISŁAW 

BRZOSKO WŁADYSŁAW

51

LASZENKO ALEKSANDER

BRZOZOWSKI STEFAN 

72

LEBENSTEIN JAN 

101

BUKOWSKI JAN 
CYANKIEWICZ ZDZISŁAW 

82

CYBIS JAN 

33, 34, 35

DWURNIK EDWARD 

31, 32

DZIERZENCKI EUGENIUSZ

40, 44, 46

DZIURZYŃSKA-ROSIŃSKA ZOFIA 

43, 89

ELSTER ERWIN 

18

FRYDRYCH WITOLD 

104

20, 21
53
110, 111

77

RUDZKA Z. 

92

117

SCHALLER JOSEPHINE

63

LINDEMAN EMIL 

49

SCHIRM CARL COVEN 

58

LIPCZINSKI ALBERT 

78

SCHMAUK CARL 

64

LURCZYŃSKI MIECZYSŁAW 

121

SCHMIDT HANS 

70

ŁAJMING WŁODZIMIERZ 

107

SIPIŃSKI JÓZEF ALFRED

76

26

MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX w.)

SKAPER EWA 

Martwa natura z kwiatami 

68

MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX/XX w.)
Góral 

85

Akt siedzącej/Akt leżącej 

GRAF GERHARD 

74

GROTT TEODOR 

8

SOLWAY HANNA 

113
112, 114, 115, 116

SPIRO EUGEN
87

GÓRSKI STANISŁAW 

99

41, 42

RAWICZ JAN 

108

MALARZ NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.)

HEMPEL M. 

91

PRIEBE RUDOLF 

57

80

120

POCHWALSKI KASPER

109

RATHJEN CARL 

GADOMSKI TADEUSZ 

HAYDER FRYDERYK ANTONI 

OSTROWSKI KAZIMIERZ

STAŃCZAK JULIAN 

66
106

STEFANOWICZ KAJETAN 

84

88

STOJANOW PIOTR

93

Drzewa 

62

SUCHANEK ANTONI 

Martwa natura z jabłkami

69

SZANCENBACH JAN 

W zimie 

56

SZEWCZENKO KONSTANTY 

6, 7

SZUKALSKI STANISŁAW 

119

MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)

127
28

HOFMAN WLASTIMIL 

22, 23, 24, 25

Nad wodą 

60

ŚRAMKIEWICZ JADWIGA 

103

HOUWALT BARBARA 

75

Pejzaż z łodzią 

61

TUMIELEWICZ CZESŁAW 

29

JANKOWSKI CZESŁAW BORYS 

79

Przed kościołem 

55

UJHELI JÓZEF 

86

48

Widok Gdańska 

100

JASIŃSKI ZDZISŁAW
JUJKA ZBIGNIEW 

124, 125

KANTOR TADEUSZ 

126

KISLING MOJŻESZ 

10, 11, 12, 13

KOPYSTYŃSKI STANISŁAW 
KOSIŃSKI K. 
KOSSAK JERZY 
KOTOWSKI JAN ERAZM 

WENDLBERGER WENZEL H.

67

MALINOWSKI ANDRZEJ 

47

WINKLER FRITZ 

73

71

WOJNARSKI JAN 

45

118

ZABŁOCKI JERZY

102

MATEJKO STEFAN 
MITORAJ IGOR 

95

MOKWA MARIAN 

2, 94

KRAJEWSKI DAMIAN 

5

9

59

83

1, 3, 4

WEISS WOJCIECH
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I okładka, Poz. 206 – Igor Mitoraj Centurion
II okładka, Poz. 325 – Patera, Niemcy, koniec XIX w.
III okładka, Poz. 225 – Figurka Pierrot i Kolombina, Pacyków, lata 1912–1939
IV okładka, Poz. 31 – Edward Dwurnik, Czerwone tulipany, 2017 r.
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