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18 LISTOPADA 2020
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 7 października 2020 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56
poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15

tel. 22 828 96 98 
warszawa@sda.pl

licytacja online:
live.sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

 
Warszawa, 21 października 2020 (środa), godz. 19.00

AUKCJA VARIA (38)



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
mobilne lub stronę internetową

Bądź na bieżąco! Obserwuj 
ulubionych artystów i śledź 
dostępność ich dzieł

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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3
Jan Wolski
(XIX/XX w.)

Para obrazów: Ucieczka przed 
wilkiem, Napad wilka na sanie

olej, płótno, 2 × 18,5 × 31,5 cm, 
sygn.p.d.: E. Wolski sygn. l.d.: E. Wolski

cena wywoławcza: 4 000 zł

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

Kozak na koniu

olej, sklejka, 20,5 × 11,3 cm 
w świetle oprawy,  
sygn.: d. śr.: nieczytelnie  
(sygnatura wchodzi pod oprawę)

cena wywoławcza: 4 500 zł

2
Jan Wolski
(XIX/XX w.)

Powrót 
z polowania, 
ok. 1900 r.

olej, deska, 
18 × 31 cm,  
sygn. p.d.: 
J. Wolski, na 
odwrocie nalepka 
z odręcznym tytułem 
po niemiecku i dru-
kowana nalepka 
firmy transportowej 
Carla Hartmanna 
z Bremy

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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4
Józef Marszewski
(1827–1883)

Pejzaż z chatą

olej, deska, 24,5 × 32,5 cm,  
sygn. p.d.: Józef Marszewski

cena wywoławcza: 10 000 zł
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6
Paula Font
(1882–?)

Hortensje w zielonym wazonie

olej, płótno, 100 × 72 cm, 
sygn. p.d.: P.Font

cena wywoławcza: 4 800 zł

5
MN
(I poł XIX w.)

Portret kobiety w stroju 
hiszpańskim

olej, płótno, 71 × 61 cm, 
sygn. l.śr.: F Winterhlter 39

cena wywoławcza: 12 000 zł
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7
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Napoleon pod Somosierrą, 1927 r.

olej, płótno, 77 × 58,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Wojciech Kossak/1927

cena wywoławcza: 48 000 zł
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10
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Mokradła w Mrozach, 1902 r.

akwarela, papier, 46 × 61 cm  
w świetle oprawy, sygn. dat. i opisana 
p.d.: JÓZEF RAPACKI 1902 rok MROZY

cena wywoławcza: 9 000 zł

8
Maciej Nehring
(1901 Warszawa – 
1977 tamże)

Pejzaż z chatą, 
1950 r.

akwarela, papier, 
26,5 × 34 cm 
w świetle oprawy, 
sygn. i dat. p. d.: 
Maciej Nehring 50, 
na odwrocie dedyka-
cja okolicznościowa, 
autorska: WPanu 
Mystkowskiemu/
Maciej Nehring/
Warszawa/24/XII 50r 
(ołówkiem)

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

9
Waldemar 
Sewohl
(1887 Wismar – 
1967 Berlin)

Zakole rzeki

olej, płótno, 
40 × 51 cm,  
sygn. p.d.: W.Sewohl

cena wywoławcza: 
2 500 zł •
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11
Leon Bigosiński
(1871–1928)

W zaciszu wiejskiem, 1912 r.

olej, płótno dublowane, 66 × 73 cm, 
sygn. p.d.: L.Bigosiński, na odwrocie na 
krośnie dwie naklejki; autorska z tytułem 
pracy i naklejka TZSP w Królestwie 
Polskiem

Wystawiany:
– Salon 1912 r. w TZSP w Warszawie, 
Warszawa-grudzień- styczeń 1912 r, 
poz. 16

cena wywoławcza: 12 000 zł
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15
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret kobiety

pastel, papier, 61 × 47 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 28 000 zł

12
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

L’amore desperato, 1902 r.

cynkografia, ilustracja do poematu Jana 
Kasprowicza „Miłość”, wydanie pierwsze, 
Nakładem Księgarni Polskiej, Lwów, 
1902, 10,2 × 19,8 cm, wym. karty: 
18,5 × 24,5 cm, sygn. monogramem 
wiązanym l.d.: OE/1901 r., p.d.: 
Weisburgch Lwów

cena wywoławcza: 500 zł

13
Edward Okuń

(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Bez tytułu

cynkografia, papier, 14,5 × 20,5 cm, 
sygn. na płycie monogramem l.d.: EO

cena wywoławcza: 500 zł

14
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

O poranku. Rozwiały się twoje 
włosy…, 1902 r.

cynkografia, ilustracja do poematu Jana 
Kasprowicza „Miłość”, wydanie pierwsze, 
Lwów, Nakładem Księgarni Polskiej, 
1902, 13,8 × 18,6 cm, wym. karty: 
18,5 × 24,5 cm, sygn. monogramem 
wiązanym l.d.: OE

cena wywoławcza: 500 zł
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17
Adam Gerżabek
(1898–1965)

Dziewczyna z parasolką

olej, płótno naklejone na tekturę, 
46 × 29 cm, sygn. p.d.: Gerzabek

cena wywoławcza: 6 000 zł •

16
Edward Butrymowicz
(1879–1944)

Portret Felicjana Otockiego 
(1870–1931), ok. 1930 r.

olej, płótno, 110 × 79 cm,  
sygn. p.d.: E.Butrymowicz

cena wywoławcza: 3 500 zł
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18
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Szczęśliwa rodzina, z La porte 
Lourde, Paryż 1929 r.

miękki werniks, papier, 12 × 13,5 cm 
(zadruk)

cena wywoławcza: 800 zł

19
Eugeniusz Zak

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Wędrowiec, z La porte Lourde, 
Paryż 1929 r.

miękki werniks, papier, 14,3 × 9,4 cm 
(zadruk)

cena wywoławcza: 800 zł

20
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Młodzieniec z kwiatkiem, z La 
Porte Lourde, Paryż, 1929 r.

miękki werniks, papier, 16 × 9 cm 
(zadruk)

cena wywoławcza: 800 zł

21
MN

( I poł. XX w.)

Portret chłopca

olej, tektura, 
26 × 36 cm (owal), 

niesygnowany

cena wywoławcza: 
3 000 zł

22
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret adwokata, 1948 r.

ołówek, papier, 15 × 10 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Wlastimil Hofman/30/XII 48, na odwrocie 
dopisek: Portrecik adwokata Karola 
Pędowskiego

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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24
Zofia Albinowska
(1886–1971)

Kwiaty w wazonie

olej, płyta, 38,7 × 46 cm,  
sygn. p.d.: Zofia Albinowska

cena wywoławcza: 5 500 zł •

23
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Białe różyczki

akwarela, papier, 14,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Ka. Poochwalski

cena wywoławcza: 2 000 zł
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25
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Ogród, 1910 r.

olej, płótno, 70 × 138 cm, sygn. mono-
gramem wiązanym l.d.: JK, na odwrocie 
naklejka wystawowa TPSP w Krakowie 
z 1910 r. z nazwiskiem artysty i tytułem 
pracy

Wystawiany:
– Nieustająca Wystawa Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
grudzień  1910, poz. 79

cena wywoławcza: 30 000 zł
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26
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Z poczty, 1893 r.

akwarela, papier, 27 × 19 cm,  
sygn. dat. i opisany p.d.: Z poczty/Tadeusz 
Rybkowski/1893 r

cena wywoławcza: 2 500 zł

27
Wiktor Zin
(1925–2007)

Tatry, 1969 r.

tech. mieszana, pa-
pier, 24 × 31,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 
Wiktor Zin/1969

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

28
Tadeusz 

Rybkowski 
(1848 Kielce – 

1926 Lwów)  

– przyp.

Zamyślona 
dziewczyna,  

ok. 1879 r.

tusz, papier, 
10 × 14 cm w świe-

tle passe-partout, 
opisany na dole: Oj! 
Ty prijechau – mene 

zanechau / A ja 
bidnaja płaczu, na 
odwrocie opisany 

ołówkiem: Na 
pamiatkę dnia 

9 sierpnia 1879 
w Lwowie

cena wywoławcza: 
600 zł

29
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Na polowanie

akwarela, papier, 
15 × 30 cm,  

sygn. l.d.:  
S.Setkowicz

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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30
Salomon Maisner (Mejzner) 
(1886 Kalisz – 1942 Łódź)

Portret góralki, 1915 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
24 × 21 cm, sygn. i dat. l.d.:  
S.Maisner / 1915.

cena wywoławcza: 1 000 zł

31
MN
(I poł. XX w.)

Pejzaż karkonoski – Samotnia

olej, płótno, 71 × 101 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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33
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

U wodopoju, 1922 r.

olej, tektura, 40 × 49 cm  
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.:  
Jan Kotowski/1922

cena wywoławcza: 4 500 zł •

32
Roman Antoni Breitenwald
(1911 Piotrków Trybunalski – 1985)

Wyjazd na polowanie

olej, płótno, 60 × 80 cm, 
sygn. p.d.: R.Breitenwald

cena wywoławcza: 4 200 zł •
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34
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Słoneczniki

olej, sklejka, 58 × 80 cm,  
sygn. p.d.: StKamocki

cena wywoławcza: 15 000 zł
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36
Stanisław Frasiak
(1897–1950)

W słoneczny dzień jedzie 
wesele, 1932 r.

olej, płótno, 60 × 45 cm,  
sygn. i dat. l.d.: S.FRASIAK/1932,  
na odwrocie wypłowiała naklejka autorska 
z czytelnym: Łódź 32

cena wywoławcza: 3 500 zł •

35
Józef Jarończyk
(I poł. XX w.)

Pejzaż z chatą i słonecznikiem, 
1939 r.

olej, płyta, sygn. i dat. p.d.:  
Józef Jarończyk/1939

cena wywoławcza: 2 500 zł
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37
Wawrzyniec Chorembalski
(1888 Zawichost – 1965 Warszawa)

Widok na Farę w Kazimierzu, 
1954 r.

olej, tektura, 38,5 × 32 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W.Chorembalski 1954

cena wywoławcza: 2 000 zł •

38
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół w Krakowie 

akwarela, papier, 24 × 17 cm, opisany  
na dole: Krakowa …,  na odwrocie 
okrągła pieczęć: MISTRZ Z KRYNICY , 
NIKIFOR oraz  druga pieczęć: NIKIFOR - 
MALARZ / KRYNICA

cena wywoławcza: 3 200 zł •

39
Stanisław Dybowski
(1895–1956)

Widok na Kuty

olej, tektura, 37 × 45 cm, 
sygn. l.d.: St.Dybowski/Kuty, na odwrocie 
naklejka wystawowa z TZSP oraz naklejka 
wystawowa z Muzeum w Stawisku

cena wywoławcza: 1 500 zł •

40
Maksymilian Oborski

(1809–1878)

Samotne drzewo, 1871 r.

ołówek, papier, 27,5 × 39,5 cm  
w świetle passe-partout, dat. p.d.: 11/871

cena wywoławcza: 1 200 zł
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42
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Kapliczki w śniegu, 1908 r.

olej, płyta, 22,5 × 32,5 cm,  
sygn. i dat. BR-RYCHTER-j. 1908

cena wywoławcza: 5 500 zł •

41
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Baca na tle kościoła w Naprawie

gwasz, karton, 67 × 46 cm,  
sygn. p.d.: SKamocki

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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43
Mieczysław Reyzner
(1861 Lwów – 1941 tamże)

Para portretów

olej, sklejka, 39 × 30 × 2 cm, 
sygn. p.d.: Mieczysław Reyzner

cena wywoławcza: 2 800 zł

44
Władysław Chmieliński

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Kościół Paulinów na ulicy Długiej 
na Nowym Mieście w Warszawie

akwarela, papier, 49 × 34 cm, 
sygn. p.d.: Wł. Stachowicz

cena wywoławcza: 2 500 zł •

45
Ferdynand Olesiński

(1859–1905)

Portret męski

olej, płótno, 59 × 44 cm,  
sygn. i dat. p.śr.: F.Olesiński/.....

cena wywoławcza: 3 800 zł
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46
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Katedra na Wawelu

olej, płótno, 35 × 25 cm,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 5 000 zł •

47
Marian 

Puchalski
(1912–1970)

Łazienki 
Królewskie – 

Pałac na wodzie

akwarela, papier, 
18 × 24 cm,  

sygn. p.d.:  
m.Puchalski

cena wywoławcza: 
600 zł •

48
Dariusz Wąsowicz

(1910 Warszawa – 1973)

Widok staromiejski

akwarela, papier, 24 × 17 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: D.Wąsowicz

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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49
Jerzy Pawłowski

(1909–1989)

Widok na Pałac 
Staszica na 
Krakowskim 

Przedmieściu

technika 
mieszana, tektura, 

33 × 41 cm,  
sygn. l.d.: J.Paw-

łowski, opisany 
z prawej: Warszawa

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

50
Marian 
Puchalski
(1912–1970)

Pałac na wodzie

akwarela, papier, 
10 × 14 cm  
w świetle oprawy, 
sygn. p.d.:  
m.Puchalski

cena wywoławcza:  
400 zł •

52
Wacław 

Stanisław 
Granzow

(1887 Warszawa – 
1949 Kraków)

Szeroki Dunaj 
na Starym 

Mieście 
w Warszawie

olej, płótno, 
33,5 × 42 cm,  

sygn. p.d.: 
W.Granzow

cena wywoławcza: 
2 800 zł

51
Stanisław Fabijański

(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Kościół Św. Wojciecha na Rynku 
Głównym w Krakowie

akwarela, papier, 50 × 30 cm,  
sygn. p.d.: St. Fabijański

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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53
Stanisław 
Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Chiostro Verde 
we Florencji

pastel, papier, 
16 × 19,5 cm 
w świetle passe-par-
tout, opisany p.g.: 
Chiostro / Verde

Pochodzenie: 
ze szkicownika 
artysty

cena wywoławcza: 
1 000 zł

54
Stanisław 
Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Florencja – 
Ponte Vecchio

pastel, papier, 
16 × 19,5 cm 
w świetle passe-par-
tout, opisany l. d.: 
FLORENCJA PONTE 
VECHIO

Pochodzenie:
ze szkicownika 
artysty

cena wywoławcza: 
1 000 zł

55
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

W ogrodzie

technika mieszana, papier, 35 × 47 cm, 
sygn. l.d.: Peske

cena wywoławcza: 4 000 zł
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56
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Provence, Jean GIONO, 
Paris 1954 r.

Nakładem: „Aux dépens d`un amateur? 
[Bernarda Kleina]. Druk: Pierre Bouchet. 
Folio, s. 4, 127, [5], tabl. ryc. 56 
(barwne, na trzech rodzajach papieru, 
czarnobiałe, frontispis z portretem Kislinga 
i ilustracja okładkowa).
stęp André Salmon. 38 rycin kolorowa-
nych akwarelą, oraz 17 tablic czarnobia-
łych wg rysunków Mojżesza KISLINGA 
(1891–1953).
Ponadto, jak w każdym z 280 egzem-
plarzy, mamy tu frontispis, 13 ilustracji 
na osobnych tablicach i 12 ilustracji 
czarnobiałych w tekście.

cena wywoławcza: 13 000 zł •



5150 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO

57
Zygmunt 
Łopuszyński
(1914 Lwów – 
1990)

Akt przy stole

olej, tektura, 
25 × 26 cm, sygn. 
l.d.: Złopuszyński

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

58
Zygmunt 
Kaczówka
(1915–1996)

Herbaciane róże

olej, płótno, 
50 × 73 cm, sygn. 
p.d.: ZKaczówka

cena wywoławcza: 
3 500 zł •

59
Grzegorz Mendoly-Stefanoff

(1898–1966)

Bukiet bzów w wazonie

olej, płótno, 80 × 59,5 cm, 
sygn. l.g.: g.Mendoly

cena wywoławcza: 3 800 zł •

60
Edmund Burke

(1912–1999)

Impresje baletowe, 1965 r.

olej, płyta, 67 × 52 cm,  
sygn. p.d.: Burke

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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62
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków -1951)

Widok na Tatry

olej, płótno, 60 × 78 cm,  
sygn. p.d.: MIECZYSŁAW FILIPKIEWICZ

cena wywoławcza: 3 500 zł •

61
Ludwik Kwiatkowski
(1880–1953)

W sadzie

olej, płótno, 39 × 60 cm,  
sygn. p.d.: LKwiatkowski

cena wywoławcza: 4 400 zł •
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64
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż zimowy z chatami

olej, płótno, 51 × 61 cm,  
sygn. p.d.: Wiktor Korecki

cena wywoławcza: 3 800 zł •

63
Zygmunt Kaczówka
(1915–1996)

Zimowy zaprzęg

olej, płótno, 50 × 73 cm, 
sygn. p.d.: Z.Kaczówka

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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66
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Góral z kozami, 1947 r.

olej, płótno, 64 × 48 cm,  
sygn. i dat. p.d.: J. Potrzebowski/1947

cena wywoławcza: 6 000 zł •

65
Antoni Chrzanowski
(1905 Kraków – 2000 tamże)

Kościółek w Dębnie 
Podhalańskim, 1966 r.

akwarela, papier, 73 × 55 cm w świetle 
passe-partout, syg. dat. i opisany l.d.: 
Antoni Chrzanowski/Dębno VIII 1966

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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67
Piotr Komincz
(ur. 1927)

Portret Wincentego Witosa, 
1984 r.

olej, płótno, 70 × 59 cm, sygn. i dat. 
p.d.: P. Komincz 1984, opisany na 
odwrocie na krośnie: PIOTR KOMINCZ/
PORTRET WITOSA 1984 70 X 59

cena wywoławcza: 3 000 zł •

68
Andrzej 
Malinowski
(1885 Czempin – 
1932 Poznań)

Pejzaż wiejski

olej, sklejka, 
54,5 × 71,5 cm,  
sygn. p.d.: Ad. 
Malinowski

cena wywoławcza: 
2 200 zł

69
Stanisław Kukla

(1919–1992)

Pejzaż 
z wiatrakiem

olej, płótno, 
80 × 100 cm

cena wywoławcza: 
4 000 zł •

70
Szymon 

Szumiński
(1936 Opalenica 
koło Poznania – 

1986 Toruń)

Pejzaż 
z Rydzewa, 

1957 r.

olej, płyta, 
41,5 × 56,5 cm, 

sygn. p.d.: Szymon, 
opisany na odwrocie: 

Rydzewo, sier-
pień/1957 r./Szymon 

Szumiński

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
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71
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Żółte kwiaty w donicy

olej, papier naklejony na sklejkę, 
46 × 33,2 cm, sygn. p. d.: słabo czytelnie

cena wywoławcza: 4 000 zł •

72
Malarz 
nierozpoznany
(XIX/XX w.)

Wieża Marcusa 
w Rothenburgu

olej, tektura, 
60 × 78 cm,  
sygn. l.d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
2 500 zł

73
Mieczysław Reyzner

(1861 Lwów – 1941 tamże)

Kwiaty w zielonym dzbanie, 
1931 r.

olej, tektura, 25,5 × 21 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Mieczysław  

Reyzner/1931

cena wywoławcza: 1 200 zł

74
Igor Talwiński

(1907–?)

Kolorowe róże

olej, płyta, 45 × 38 cm,  
sygn. p.d.: Igor Talwiński

cena wywoławcza: 2 500 zł
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75
MN
(I poł. XX w.)

Portret kobiety z kokiem

olej, płótno, 44 × 37 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

76
G. Hochman
(I poł. XX w.)

Półakt kobiecy

olej, płótno, 40 × 35 cm,  
sygn. l.d.: G Hochman

cena wywoławcza: 3 600 zł

77
Kazimierz Poczmański
(1900–1982)

Martwa natura, 1976 r.

olej, płótno, 38 × 47 cm,  
sygn. i dat. l.d.: K.POCZMAŃSKI/1976

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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79
Franciszek 

Wójcik
(1903 Wojciechowo 

– 1984 Zakopane)

Widok na 
Giewont

olej, płyta, 
34 × 49 cm,  

sygn. p.d.: FWójcik, 
na odwrocie 

dedykacja: Na 
pamiatkę wspólnego 

pobytu/w Zakopa-
nem ofiaruje/autor/

Fr.Wójcik (j)

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

80
Moses 

(Mieczysław) 
Oley

(1898 Łódź)

Pejzaż

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 

26 × 34 cm,  
sygn. p.d.: M.Olej

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

78
Juliusz Mieszkowski
(1906 Piotrków – 1992 Warszawa)

Krościenko nad Dunajcem, 
1972 r.

olej, płótno, 46 × 38 cm, sygn. mono-
gramem p.d.: MMJ, na odwrocie sygn, 
dat. i opisany: KROŚCIENKO N/DUNAJ-
CEM/1972/JULIUSZ MIESZKOWSKI

cena wywoławcza: 2 000 zł
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82
Leopold Levy
(1882 Paryż – 1966)

Pejzaż miejski

olej, sklejka, 46 × 55 cm,  
sygn. p.d.: Leopold Levy

cena wywoławcza: 17 000 zł •

81
Robert Pikelny
(1904 Łódź – 1986 Paryż)

Don Kichot i Sancho Pansa

olej, tektura, 27,5 × 46,5 cm, 
sygn. l.d.: Pikelny

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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84
Bogdan Stodulny
(1953–1997)

Bez tytułu, 1988 r.

olej, płótno, 114 × 92 cm, sygn. i dat. 
p.d.: BOGDAN/STODULNY 88

cena wywoławcza: 1 800 zł •

83
Marian Osiecki
(1929–2003)

Chaos, czyli stworzenie świata, 
lata 60. XX w.

olej, płótno, 130 × 100 cm
Pochodzenie:
bezpośredni dar artysty

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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86
Józef Krzysztof Oraczewski
(ur. 1951 r.)

Konie

technika własna, płyta, 170 × 150 cm, 
sygn. p.d.: J.K.ORACZEWSKI

cena wywoławcza: 12 000 zł •

85
Maria Weppo

Postaci

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. p.d.: MARIA WEPPO,  
opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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89
Alicja Hohermann
(1902 Warszwa – ok.1943 obóz 
w Treblince)

Bukiet astrów, 1938 r.

olej, tektura, 54 × 53,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: alice Hoherman 38

cena wywoławcza: 7 000 zł

87
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret młodzieńca

pastel, papier, 52,5 × 38 cm,  
sygn. l.d.: Kidoń

cena wywoławcza: 1 200 zł •

88
Jan Wodyński
(1903 Jasło 
–1988 Warszawa)

Domy w Piasecznie

pastel, papier, 46 × 59 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: WODYŃSKI

cena wywoławcza:  
4 000 zł •
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92
Aleksander Dzigurski
(1911–1995)

Widok na Capri, 1948 r.

olej, płótno, 70 × 100 cm,  
sygn. i dat. p.d.: A.Dzigurski/CAPRI 1948

cena wywoławcza: 3 800 zł •

90
Grzegorz 
Mendoly-
Stefanoff
(1898–1966)

Pejzaż z łódką

olej, tektura, 
17 × 23 cm,  
sygn. p.g.:  
G. Mendoly

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

91
Stan Reszka
(XX wiek)

Wenecja

olej, tektura, 
12,5 × 17,3 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. p.d.: 
STAN RESZKA

cena wywoławcza: 
2 800 zł
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94
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Wigry, 1974 r.

olej, płótno, 65 × 81 cm, sygn. i dat. 
l.d.: J. WASIOŁEK 74, (z klasztorem 
kamedułów w tle), na odwrocie opisany 
„WIGRY”

cena wywoławcza: 2 800 zł •

93
Grodecki
(1 poł. XX w.)

Łodzie na brzegu, 1983 r.

olej, płótno, 96 × 103 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Grodecki 83

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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95
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 
2008 Łódź)

Widok na 
Kazimierz 
Dolny, l. 70 XX w.

olej, płótno, 
45 × 60 cm,  
sygn. l.d.: 
J. WASIOŁEK

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

96
MN
(I poł. XX w.)

Drzewa oliwne

olej, płótno, 
58 × 78,5 cm, sygn. 
monogramem i dat. 
p.d.: S 1968, na 
odwrocie na krośnie 
opisany: DRZEWA 
OLIWNE – JUG.

cena wywoławcza: 
800 zł

97
Romuald Smorczewski

(1901 Warszawa – 1962)

Portret siostry artysty, 1946 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
70 × 50 cm, sygn. i dat. l.d.: 

R. Smorczewski/1946., na odwrocie 
pieczęć: SPUŚCIZNA po/ROMUALDZIE 

SMORCZEWSKIM/1901 -1982/Nr 
katalogowy: 30

cena wywoławcza: 3 000 zł •

98
Henryk Gasek

(1924–1983)

Na skraju Puszczy 
Kampinoskiej, lata 

70. XX w.

olej, płótno, 
46 × 65 cm, 

sygn. p.d.: H. GASEK

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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99
Stanisław Jan Łazorek
(1938 Aksamanice – 2000 Kazimierz 
Dolny)

Widok na Zamek w Kazimierzu, 
1986 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Łazorek 86

cena wywoławcza: 3 000 zł •

100
Jerzy Luczak-Szewczyk
(1922 Lublin – 1974 Szwecja)

Podwórko miejskie

olej, płótno, 90 × 50 cm, 
sygn. l.d.: J.Luczak

cena wywoławcza: 1 000 zł •

101
Tadeusz Sprusiak

(1907–1985)

Martwa natura

olej, płyta, 48,5 × 40 cm, 
sygn. p.d.: T.SPRUSIAK

cena wywoławcza: 2 500 zł •

102
Ludwik Grabowski

(1884–1982)

Meandrująca rzeka

olej, sklejka, 44 × 45 cm,  
sygn. l.d.: L.Grabowski

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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103
Rajmund Kanelba
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Martwa natura z kwiatami 
i fotografią, 1933 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 933/kanelba

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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104
Włodzimierz 
Sawulak
(1906 Zabłotów – 
1980 Kraków)

Martwa 
natura II, 1936 r.

olej, płótno, 
70,5 × 85,5 
cm, sygn. p. d.: 
W. SAWVLAK, 
na odwrocie, na 
blejtramie naklejka 
wystawowa z TPSP 
w Krakowie z 1936 
roku z numerem 
886/150, autorem, 
tytułem i techniką

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

105
Romuald 
Smorczewski
(1901 Warszawa – 
1962)

Pejzaż, 1948 r.

olej, tektura, 
45 × 50 cm, sygn. 
i dat. p.d.: R. 
Smorczewski/1948, 
na odwrocie naklejka 
z 1949 r Central-
nego Biura Wystaw 
z Warszawy oraz 
pieczęć: SPUŚCIZNA 
po/ROMUALDZIE 
SMORCZEW-
SKIM/1901 -1982/
Nr katalogowy: 57

cena wywoławcza: 
3 500 zł •

106
Romuald Smorczewski

(1901 Warszawa – 1962)

Portret dziewczynki z kokardą

olej, płótno naklejone na tekturę, 
43,5 × 32 cm, na odwrocie pieczęć: 

SPUŚCIZNA po/ROMUALDZIE 
SMORCZEWSKIM/1901 -1982/Nr 

katalogowy: 40

cena wywoławcza: 3 000 zł •

107
Ryszard Lizut

(ur. 1948 r.)

Widok na farę 
w Kazimierzu Dolnym 

olej, płótno, 27 × 35 cm,  
sygn. p.d.: LIZUT R

cena wywoławcza:  
600 zł •
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108
Tadeusz Kamasa
(1924–2003)

Akt kobiecy

olej, płótno, 80 × 61 cm, 
sygn. l.d.: T.Kamasa

cena wywoławcza: 1 800 zł •

109
Artysta 
nieokreślony
(2 poł. XX w.)

Martwa natura 
z owocami

olej, plótno,  
sygn. p.d.: Eleonor...

cena wywoławcza: 
2 500 zł

110
Fryderyk Antoni 

Hayder
(1905 Przemyśl – 

1990 Gliwice)

Kompozycja

olej, płyta, 
50 × 69,5 cm, 

sygn. p.d.: F.HAYDER

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

111
Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Kwiaty w niebieskim wazonie

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

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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112
Nathan Gutman
(1898–1987)

Gitarzysta

olej, płyta, 
33 × 41 cm, sygn. 
l.d.: N Gutman, na 
odwrocie napis au-
torski (?): NATHAN 
GUTMAN/… „Bern-
heim – Jeune”/Paris 
(czerwoną farbą), na 
ramie: Nr: 43.

cena wywoławcza: 
2 300 zł •

113
Józef Wasiołek

(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Kolorowe kwiaty

olej, płyta, 25 × 19 cm,  
sygn. p.d.: J.Wasiołek

cena wywoławcza: 800 zł •

114
Katarzyna  
Librowicz

(1912 Warszawa – 
1991 Paryż)

Karuzela

olej, płótno, 
46 × 61 cm,  

sygn. p.d.:  
K. Librowicz

cena wywoławcza: 
2 200 zł •

115
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Bukiet kwiatów

olej, płyta, 41 × 38 cm, 
sygn. l.d.: J.Wasiołek

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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117
Halina Centkiewicz-Michalska
(1912–2007)

Dzień jak co dzień, 1983 r.

olej, plótno, 50 × 61 cm, sygn. l.d.: 
H. Cent. Michalska, na krośnie napis: 
HALINA CENTKIEWICZ-MICHALSKA 
„DZIEŃ JAK CO DZIEŃ” OLEJ

cena wywoławcza: 3 000 zł •

116
Halina Centkiewicz-Michalska
(1912–2007)

Odbicie w lustrze, 1994 r.

olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn. p.d.: 
H. Cent. Michalska, na odwrocie napis: 
„ODBICIE W LUSTRZE”/HALINA CEN-
TIEWCZ-Michalska/ol.pł 73 × 54/r 1994

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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119
Stanisław Wiśniewski
(1936–2016)

Sauna, 1976 r.

olej, płótno, 72 × 92 cm, sygn. i dat. 
p.d.: ST.WIŚNIEWSKI 76, opisany na 
odwrocie: SAUNA/93 × 72 – OLEJ/
STANISŁAW WISNIEWSKI/KRAKÓW 
-SIEMASZKI 320/9

cena wywoławcza: 3 000 zł •

118
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Kawaleria

olej, płótno, 65 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: J. Potrzebowski

cena wywoławcza: 4 700 zł •
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121
Krystyna Cękalska-Lindert
(1920–2011)

Portrety, 1969 r.

olej, płótno, 100 × 60 cm,  
sygn. śr.g.: K. Cękalska

cena wywoławcza: 1 800 zł •

120
Alicja Halicka

(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Bez tytułu

litografia, papier, 20 × 14 cm, praca 
pochodzi z książki: Dzieci getta, 1925 r., 

nakład 565 egzemplarzy

cena wywoławcza: 500 zł •

123
Ildefons Houwalt

(1910–1987)

W magicznym ogrodzie, 1969 r.

tempera, płyta, 45,5 × 21,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: JHouwalt/1969

cena wywoławcza: 2 500 zł •

122
Gerard Jurgen Kwiatkowski-Blum
(1930–2015)

Bez tytułu

olej, płyta pilśniowa, 120 × 50 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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124
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Lost in Reefs

olej, płyta, 77 × 96 cm,  
sygn. p.b.: T. Sętowski oraz  
na odwrocie: Tomasz Sętowski

cena wywoławcza: 25 000 zł •
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126
Jacek Sroka
(ur. 1957 Kraków)

Higiena, 1989 r.

olej, płótno, 53 × 38 cm,  
sygn. i dat. l.d.: SROKA 1989

cena wywoławcza: 6 000 zł •

125
Jerzy Rojkowski
(ur. 1981 r.)

Bez tytułu, 2016 r.

akryl, płótno, 60 × 120 cm,  
sygn. i dat. p.d.: JRojkowski 2016

cena wywoławcza: 10 000 zł •



101100 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO

128
Henryk Kozakiewicz
(1936–1985)

Bez tytułu

olej, płótno, 136 × 106 cm, 
sygn. p.d.: H. Kozakiewicz

cena wywoławcza: 4 500 zł •

127
Lech Bator
(ur. 1986 r.)

Bez tytułu

wydruk, płótno, 120 × 80 cm,  
sygn. na odwrocie: LECH BATOR

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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129
Jerzy Wróblewski
(ur. 1933 r.)

Rajski ogród, 1981 r.

olej, płótno, 24 × 33 cm,  
sygn. i dat. p.d.: J.WRÓBLEWSKI/1981

cena wywoławcza: 1 500 zł •

130
Zofia Anna Misiak

(ur. 1950 r.)

Suza i Muza, 2005 r.

olej, deska, 34,5 × 15,5 cm, 
sygn. p.d.: Z.MISIAK,  

sygn. i opisany na odwrocie: 
ZOFIA A. MISIAK/Suza i Muza

cena wywoławcza: 1 500 zł •

131
Zofia Anna Misiak

(ur. 1950 r.)

Głuptak, 2005 r.

olej, płótno, 32 × 21 cm, 
sygn. p.d.: Z Misiak

cena wywoławcza: 1 700 zł •

132
Iwan Kulik
(ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)

Narzeczeni, 1992 r.

olej, płótno, 50 × 33 cm,  
sygn. l.d.: I. Kulik, sygn. i dat.  
na odwrocie: Iwan Kulik/1992

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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134
Lech Bator
(ur. 1986 r.)

Sarna na wrotkach, 2015 r.

akryl, płótno, 100 × 70 cm, sygn. i dat. 
na odwrocie: LECH BATOR/2015

cena wywoławcza: 8 000 zł •

133
Roman Zakrzewski
(1955–2014)

Portret własny artysty z kotem, 
1979 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm, na odwrocie 
sygn. i dat.: zakrzewski/79

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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135
Józef Popczyk
(1890–1971)

Kompozycja z trzema 
postaciami

olej, tektura, 30 × 30 cm,  
sygn. p.d.: J.Popczyk,  
sygn. na odwrocie: J.Popczyk 
oraz szkic głowy

cena wywoławcza: 4 000 zł •

136
Paweł Karasek

(ur. 1954 r. Zakopane)

Kogutek

malowidło na szkle, 10 × 8 cm, 
sygn. monogramem p.d.: P.K.

cena wywoławcza: 350 zł •

137
Ewelina Pęksowa

(ur. 1923 r.)

Nowy Targ

malowidło na szkle, 48 × 59 cm, 
sygn. l.d.: Epęksowa

cena wywoławcza: 2 000 zł •

138
B. Staff

Kołysanka, 1989 r.

malowidło na szkle, 39 × 29 cm, 
sygn. i dat. p.d.: B. Staff 89

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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140
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Pejzaż zimowy z chatą, 2003 r.

akwarela, gwasz, papier, 48 × 32 cm, 
sygn. i dat. l.d.: L.M./2003

cena wywoławcza: 3 500 zł •

139
Jan Wołek
(ur. 1954 r.)

Malwy w ogrodzie, 2012 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Jan Wołek 2012

cena wywoławcza: 12 000 zł •

AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO
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141
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Ilustracja do Lassie, wróć!

tusz, papier, 36 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł •

142
Małgorzata Heintze-Paszkowicz
(ur.1952 r.)

Lilie, 2018 r.

olej, płótno, 73 × 54 cm, sygn. i dat. l.d.: 
MP. 2018., opisane na odwrocie: LILIE/
Małgorzta Heintze/-Paszkowicz/2018/olej 
54 × 73

cena wywoławcza: 2 000 zł •

143
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 2007)

Mężczyzna na koniu, 1946 r.

akwarela, papier, 36 × 28 cm, 
sygn. i dat. p.d.: LMaciąg/1946

cena wywoławcza: 3 500 zł •

144
Ludwik Maciąg

(1920 Kraków – 2007)

Autoportet w mundurze 
na koniu, 1944 r.

ołówek, gwasz, papier, 37,5 × 25 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Lmaciąg 1944

cena wywoławcza: 2 200 zł •

AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO
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146
Andrzej Fogtt
(ur. 1950 r.)

Brda, 2020 r.

akryl, płótno, 50 × 70 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Fogtt 2020,  
sygn. i opisany na odwrocie: FOGTT/
BRDA/2020

cena wywoławcza: 12 000 zł •

145
Włodzimierz Pawlak
(ur. 1957 Korytów)

Dziennik 9 V, 2014 r.

olej, plótno, 33 × 24 cm,  
sygn., dat. i opisany na odwrocie:  
Włodzimierz Pawlak/Dziennik/9 V/2014

cena wywoławcza: 6 000 zł •

AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO



115114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

147
Tanka z Padmapani w koronie 
drzewa w otoczeniu wizerunków 
Buddy
Nepal, pocz. XX w.

malowidło na płótnie, 45 × 35,5 cm, 
ubytki farby i zagniecenia

cena wywoławcza: 3 500 zł

148
Tanka z Mahakalą w koronie 

i z berłem z czaszek
Nepal, pocz. XX w.

wokół sceny rodzajowe z panteonu 
buddyjskiego, malowidło na płótnie, 

46 × 35,8 cm, ubytki farby

cena wywoławcza: 3 500 zł

149
Tanka z Buddą Sakjamuni na 

lotosowym tronie
Nepal, pocz. XX w.

malowidło na płótnie, 18 × 15 cm, 
oprawiona w jedwabny zwój, 43 × 33 cm 

(całość)

cena wywoławcza: 2 000 zł

150
Smok Long
Nepal, II poł. XX w.

tusz – odbitka na papierze ryżowym, 
55 × 38 cm

cena wywoławcza: 500 zł

AUKCJA VARIA (38) | MALARSTWO
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152
Para kandelabrów empirowych, 
z głową Merkurego
Bracia Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w.

brąz złocony, patynowany, cyzelowany, 
wys. 60 cm, podstawy 12,2 × 12,2 cm, 
niesygnowane

cena wywoławcza: 11 000 zł

151
Posąg Buddy Sakjamuni
Chiny, pocz. XX w.

brąz, blacha mosiężna, cyzelowana, 
wys. 38,5 cm, szer. 25 cm, gł. 22,5 cm, 
z przodu na podstawie czerwona pieczęć 
lakowa z napisem: WEN

cena wywoławcza: 5 000 zł

AUKCJA VARIA (38) | RZEŹBA
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155
Alfred Daun
(1854 Baranów – 1922 Kraków)

Lampa figuratywna – Leda

ceramika, wys. 61 cm,  
sygn. u podstawy: Alfred Daun 1919

cena wywoławcza: 4 400 zł

154
Secesyjny talerz dekoracyjny

Bracia Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w.

blacha mosiężna, repusowana, 
śr. 43,5 cm, wys. 1,6 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

153
Władysław Miecznik
(1903–1989)

Syrenka warszawska, przed 1962 r.

brąz odlewany, cyzelowany, podstawa 
– marmur, wys. całk. 17,5 cm, podst.: 
4 × 13 × 6,5 cm, na podstawie plakieta 
z dedykacją z 1957 r.

cena wywoławcza: 800 zł

AUKCJA VARIA (38) | RZEŹBA
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157
Zofia Wolska

Ucho, lata 90. XX w.

brąz, wys. 30 cm bez podstawy, 32 cm 
z podstawą

cena wywoławcza: 4 000 zł •

156
Lubomir Tomaszewski
(1923–2018)

Sowa

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

cena wywoławcza: 18 000 zł •
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158
Ikona – Zmartwychwstanie 
Chrystusa i Dwanaście Wielkich 
Świąt Cerkiewnych
Rosja, 2 poł. XIX w

tempera, deska, 53 × 44 cm
W centrum ikony umieszczone są 
przedstawienia Powstania z Grobu 
i Zstąpienia do Othcłani. Otaczają je 
klejma z ilustracjami „prazdników”. 
Są to: Narodziny Marii, Wstąpienie 
Marii do świątyni, Zwiastowanie, Boże 
Narodzenie, Chrzest w Jordanie, Zaśnięcie 
Najświętszej Marii Panny, Podwyższenie 
Krzyża Świętego, Starotestamentowa 
Trójca Święta – Zesłanie Ducha Świętego,  
Objawienie Pańskie, Wniebowstąpienie 
Pańskie, Wjazd do Jerozolimy – Niedziela 
Palmowa, Spotkanie Pańskie.

cena wywoławcza: 2 000 zł

160
Ikona – cztery wyobrażenia  

Matki Boskiej
Rosja, II poł XIX w.

tempera, deska, 33 × 28 cm
Ikona podzielona jest na cztery części, 

w których zostały ukazane wizerunki 
Bogurodzicy z młodzieńczym Chrystusem. 

Są to kolejno: 1) Matka Boska Często-
chowska – przedstawienie w typie Hode-

getrii: Maria ma na piersiach medalion 
z wizerunkiem gołębicy Ducha Świętego. 

Na głowach postaci – korony, poniżej 
nich, a na pierwszym planie – symbolicz-

ny mur; 2) Matka Boska Eleusa, 3) Matka 
Boska Smoleńska; 4) Matka Boska 

Nieoczekiwana Radość – przedstawienie 
Matki Boskiej z Chrystusem na ręku oraz 
grzesznika, który który wznosi modlitwę 

w jej kierunku

cena wywoławcza: 1 500 zł

161
Ikona – Matka Boska  
w otoczeniu Świętych
Ukraina, II poł XVIII w.

tempera, deska, 31 × 24 cm
Matka Boska „Znak”, Matka Boska 
Peczerska: Matka Boska siedząca na 
tronie, trzymająca na kolanach Dzieciątko 
Jezus, które wznosi obie ręce ku górze 
w geście błogosławieństwa. U stóp 
Marii klęczy/stoi dwóch świętych są to 
założyciele Ławry Peczerskiej – św. Antoni 
Peczerski i św. Teodozjusz.  
U dołu trzej Święci.

cena wywoławcza: 2 500 zł

159
Ikona – Św. Katarzyna
Rosja, I poł. XX w.

tempera, deska, 35 × 26 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
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163
Miniatura, portret kobiety

Wiedeń, k. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, wys. 8 cm,  
sygn. p.b.: Stieler, ramka z kości słoniowej

cena wywoławcza: 950 zł

162
Miniatura – portret młodej 
damy
Anglia, k. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, wys. 6 cm, 
ramka z drewna i mosiądzu

cena wywoławcza: 1 800 zł

164
Miniatura – portret mężczyzny
k. XIX w.

gwasz, papier, wys. 7 cm, 
sygn. p.b.: J. Vir

cena wywoławcza: 1 600 zł

166
Miniatura – portret kobiety
k. XIX w.

gwasz, kość słoniowa, wys. 3,5 cm, 
ramka srebrna

cena wywoławcza: 1 900 zł

165
Miniatura – portret damy

I poł. XIX w.

gwasz, srebro, imitacja pereł, na odwrociu 
masa perłowa, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

AUKCJA VARIA (38) | MINIATURY
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169
Pierścionek
współczesny

platyna, pr. 0,950, brylant – 1,94 ct, 
barwa: G, czystość: SI1
ekspertyza diamentu: Deutsche 
Gesellschaft für Edelsteinbewertung mbH 
Idar-Oberstein

cena wywoławcza: 60 000 zł

167
Kolczyki

współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 7,41 g, 2 szt. szafi-
rów łącznie ok. 3,07 ct, 2 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,00 ct, G/VS2, akwamaryny 

łącznie ok. 8,90 ct

cena wywoławcza: 30 000 zł

168
Obrączka
współczesna

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

cena wywoławcza: 7 000 zł
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170
Pierścionek
I poł. XX w.

platyna, m. 3,19 g, diament w starym 
szlifie brylantowym ok. 1,50 ct, J/VS2

cena wywoławcza: 38 000 zł

171
Pierścionek

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 4,00 g, centralny 
diament w starym szlifie brylantowym 

ok. 1,23 ct, L-M/VS1, diamentów w szlifie 
brylantowym i szlifie 8/8 ok. 0,70 ct,  

G-J/SI1-P3

cena wywoławcza: 16 000 zł

172
Bransoletka
art déco, 1930–1940

złoto, pr. 0,585, m. 15,66 g, 9 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym 
ok. 2,44 ct, G-H/SI2-P1 (1 szt. P2), 
diament centralny ok. 0,90 ct

cena wywoławcza: 24 000 zł
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173
Kolczyki
I poł. XX w.

złoto, pr. 3, srebro, m. 2,60 g, 2 szt. 
diamentów w starych szlifach brylanto-
wych ok. 0,50 ct, G-H/SI1-SI2

cena wywoławcza: 3 500 zł

174
Pierścionek

k. XIX w.

złoto, pr. 0,585 (góra białe złoto), 
m. 3,05 g, 3 szt. rozet antwerpskich

cena wywoławcza: 4 000 zł

176
Pierścionek
art déco, 1920–1930

platyna, pr. 0,950, m. 5,20 g, 
akwamaryn ok. 6,00 ct, 36 szt. rozet, 
rautów, szlifów 8/8 diamentowych łącznie 
ok. 0,30 ct

cena wywoławcza: 9 000 zł

175
Kolia

art déco, 1920–1930

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 5,22 g, akwa-
maryn ok. 5,40 ct, 1 szt. brylant w sta-

rym szlifie brylantowym ok. 0,016 ct, 
39 szt. rozet i rautów diamentowych

cena wywoławcza: 9 000 zł
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180
Kolczyki
I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 3,40 g, 4 szt. 
diamentów w szlifie antyk ok. 1,70 ct,  
G-I/VS2-SI2, 18 szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 10 000 zł

179
Broszka
k. XIX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 12,64 g, 
62 szt. rautów i rozet diamentowych 
śr. 1–2,55 mm łącznie ok. 1,00 ct, 

2 szt. centralnych łącznie ok. 0,50 ct, 
G-H/SI1-P1 (1. ok. 0,20 ct, G-H/SI1, 

2. ok. 0,30 ct H/P1), całość łącznie 
ok. 1,50 ct, 16 szt. rubinów ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 12 000 zł

177
Pierścionek
Warszawa, I poł. XX w.

złoto, pr. 56, m. 6,24 g, diament 
w starym szlifie brylantowym: 
5,89 × 5,91 × 3,76, ok. 0,83 ct, J/VS1

cena wywoławcza: 12 000 zł

178
Pierścionek

poł. XX w.

złoto, pr. 0,583, m. 3,62 g, diament 
w starym szlifie brylantowym ok. 0,70 ct, 

G-H/P1

cena wywoławcza: 8 000 zł
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181
Wisior na łańcuszku
współczesny złoto

pr. 750 (zawieszka), złoto pr. 585 (łańcu-
szek m. 1,17 g), 6 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,52 ct, 6 szt. diamentów w szlifie 
8/8 łącznie ok. 0,15 ct, całość łącznie 
ok. 0,67 ct, G-H/SI-P1

cena wywoławcza: 3 500 zł

182
Bransoletka

współczesna

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

cena wywoławcza: 6 000 zł

183
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 5,05 g, diament 
w szlifie antycznym 2,99 ct, barwa: 
L, czystość: SI2
2 szt. szmaragdów łącznie 1,81 ct – 
kraj pochodzenia Zambia

cena wywoławcza: 40 000 zł

184
Pierścionek

platyna, pr. 0,950, m. 3,62 g, 2 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,40 ct barwa: 

G-H, czystość: VS-SI1, szmaragd 
ok. 0,85 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł
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186
Bransoletka

poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 11,63 g, 14 
szt. rubinów, 6 szt. rozet 

diamentowych

cena wywoławcza: 4 000 zł

185
Broszka
II poł. XIX w.

złoto, pr. 4, (0,500), m. 6,01 g

cena wywoławcza: 2 500 zł

187
Zawieszka w formie węża
II poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 7,09 g, granat 
10,5 × 8 mm, brak 1 perły, 7 szt. pereł, 
w oczach 1 szt. diament (1 brak)

cena wywoławcza: 3 800 zł

189
Medalion z sekretnikiem
III ćw. XIX w.

złoto pr. ok. 0,500 – 0,300, metal 
nieszlachetny, m. 16,30 g, onyks, 7 szt. 
półpereł, szkło

cena wywoławcza: 2 800 zł

188
Naszyjnik
l. 40. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 16,12 g, 
8 szt. diamentów łącznie  

ok. 0,25 ct, H-K/SI-P

cena wywoławcza: 4 400 zł
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190
Naszyjnik
współczesny

koral naturalny, m. 168 g, zapięcie: 
srebro, pr. 0,925, dwie kulki złoto 
niskopróbne

cena wywoławcza: 8 500 zł

191
Kolczyki

I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 7,90 g, 2 szt. koral 
naturalny, 2 szt. diamentów łącznie 

ok. 0,18 ct

cena wywoławcza: 5 200 zł

192
Kolczyki

I poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 4,88 g, 2 szt. 
koral naturalny, 2 szt. diamentów 

łącznie ok. 0,06 ct

cena wywoławcza: 5 000 zł

194
Pierścionek

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 7,36 g, 
koral naturalny

cena wywoławcza: 3 800 zł

193
Kolczyki
I poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 8 g,  
koral naturalny

cena wywoławcza: 3 800 zł
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200
Bransoletka
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 35,00 g, brylant 
ok. 0,55 ct, G-H/VS1

cena wywoławcza: 25 000 zł

199
Naszyjnik
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 73,60 g, brylant 
ok. 0,55 ct, G-H/VS1

cena wywoławcza: 38 000 zł

195
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,585, m.4,18 g, 52 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,39 ct, 3 szt. 
szafirów

cena wywoławcza: 2 500 zł

196
Kolczyki

II poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 3,49 g, 
16 szt. rautów diamentowych, 

2 szt. szamaragdów ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 2 200 zł

197
Pierścionek
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,92 g, 16 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,16 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł

198
Sygnet

poł. XX w.

złoto, pr. 3, m.14,47 g, szafir 
syntetyczny 14,5 × 12 mm

cena wywoławcza: 2 500 zł

AUKCJA VARIA (38) | BIŻUTERIA
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202
Broszka

II poł. XX w.

srebro niecechowane,  
m. 9,00 g

cena wywoławcza: 200 zł

201
Kolczyki
Warszawa, Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 925, m. 17,70 g, 
cyrkonie

cena wywoławcza: 750 zł

203
Naszyjnik
II poł. XX w.

srebro, m. 123 g, uszkodzenie, brak 
jednego kamienia, 2 szt. nefrytów

cena wywoławcza: 600 zł

204
Pierścionek

Warszawa, Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 9,66 g,  
2 szt. chalcedonów

cena wywoławcza: 400 zł

206
Pierścionek

Danuta Kobielska (?), II poł. XX w.

srebro, m. 8,68 g, agat

cena wywoławcza: 300 zł

205
Pierścionek
Rytosztuka, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 9,70 g

cena wywoławcza: 400 zł

AUKCJA VARIA (38) | BIŻUTERIA
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207
Cukiernica empirowa
Gubkin, Moskwa, 1847 r.

srebro pr. 84, waga 418 g, wys. 12 cm, 
szer. z uchwytami 18,5 cm, uszkodzenia, 
odkształcenia

cena wywoławcza: 4 000 zł

208
Tacka
I. E. Zawijanow, Kijów, 1895 r.

srebro pr. 84, wym. 30 × 20 cm, 
w. 249 g

cena wywoławcza: 2 000 zł

209
Kubek kiduszowy

Moskwa, 1862 r.

srebro niellowane, pr. 84, złocone, 
wys. 8 cm, w. 91 g

cena wywoławcza: 1 200 zł

211
Kieliszek srebrny

Pogorzelski, Warszawa, 
1908–1920 r.

srebro pr. 84, w. 59 g, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

210
Kieliszek kiduszowy
Moskwa, 1849 r.

srebro niellowane, złocone, pr. 84,  
wys. 6 cm, w. 51 g

cena wywoławcza: 1 000 zł
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213
Para świeczników trójramiennych
Wilkens & Sohne, Brema, Niemcy, 
ok. 1930 r.

srebro pr. 830, w. 856 g, wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 5 200 zł

214
Para świeczników
Moritz Stumpf, Gdańsk, pocz. XX w.

srebro pr. 800, w. 2700 g, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł

212
Para świeczników
Mediolan, Włochy, ok. poł. XX w.

wytwórnia MANTEGAZZA GIUSEPPE 
di Zeno, srebro, pr. 800, wys. 7 cm, 
w. 230 g

cena wywoławcza: 1 200 zł
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218
Paterka na cukierki
Wiedeń, 1900–1910 r.

srebro, pr. 800,  
wys. z uchwytem 17 cm, w. 254 g

cena wywoławcza: 1 200 zł

217
Cukiernica secesyjna
Gedlicka & Sohne, Wiedeń, ok.1900 r.

srebro pr. 800, wys. 13 cm, w. 480 g

cena wywoławcza: 5 000 zł

215
Cukiernica

Kraków, po 1963 r.

srebro pr. 3, wewnątrz złocone, 
wys. 14 cm, w. 454 g

cena wywoławcza: 3 500 zł

216
Komplet do kawy na 6 osób
Warmet, Białystok, 1963–1986 r.

srebro pr. 3, w.680 g

cena wywoławcza: 3 000 zł
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222
Nóż do listów z syrenką
Fraget, Warszawa, pocz. XX w.

plater na mosiądzu, dł. 24,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

221
Taca owalna

Bracia Buch, Warszawa, 1882–1893 r.

plater, srebrzenie wtórne, dł. 45,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

219
Kielich pamiątkowy
Anglia, 1973 r.

srebro pr. sterling, 
wys. 16,5 cm, w. całkowita 
523 g, seria limitowana – 
nr 586 z 673 kielichów, wy-
tworzonych na upamiętnienie 
1300 lecia fundacji Katedry 
w Ely

cena wywoławcza: 3 500 zł

220
Patera na nodze

Dagues, Hiszpania, po 1934 r.

srebro pr. 915, turkusy, waga 822 g,  
wys. 19,5 cm, śred. 28 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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223
Taca duża dwuuszna
Norblin, Warszawa 1883–1896 r.

plater na mosiądzu, srebrzenie 
wtórne, w lustrze dekoracja giloszowana, 
dł. 64,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

224
Taca
Bracia Henneberg, Warszawa, 
1874–1883 r.

plater na nowym srebrze, 
dł. 40 cm, sygn. Warszawa 
Henneberg, przetarcia powłoki

cena wywoławcza: 950 zł

225
Paterka ażurowa na wizytówki
Fabryka Wolska, Warszawa, 
1885–1914 r.

plater, srebrzenie wtórne, wys. 6 cm, 
dł. 37,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

227
Cukiernica secesyjna

Fraget, Warszawa, 1896–1914 r.

plater na mosiądzu, 
wym. 9 × 14 × 10 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

226
Łyżka z czerpakiem z masy 
perłowej
Europa Zachodnia, pocz. XX w.

metal chromowany, masa perłowa, 
dł. 27 cm

cena wywoławcza: 120 zł
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173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

228
Cukiernica skrzynkowa

Fraget, Warszawa, przed 1896 r.

plater na mosiądzu, wzór Roccoco, złocone 
wnetrze, wys. 12,8 cm, szer. 15,2 cm, 
głęb. 11,3 cm, sygn. w owalu FRAGET 

W WARSZAWIE, w owalu N, znak warsztat., 
w prostokącie GALW i powyżej 1

cena wywoławcza: 1 500 zł

229
Cukiernica skrzynkowa
Fraget, Warszawa, k. XIX w.

plater na mosiądzu, giloszowana, na 
czterech kulkach, złocona we wnętrzu, 
10 × 13,5 × 10 cm, sygn. w owalu 
FRAGET W WARSZAWIE, w owalu N, 
w owalu skrzyżowane młotki, w prostoką-
cie GALW i poniżej 2

cena wywoławcza: 1 000 zł

230
Cukiernica skrzynkowa

Norblin, Warszawa 1873–1883 r.

plater na mosiadzu, srebrzenie wtórne, 
wym. 8 × 12 × 10 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

232
Dzban

Plewkiewicz, Warszawa, 
ok. 1900 r.

cyna, wys. 36 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

231
Cukiernica skrzynkowa
Korsak, Warszawa, pocz. XX w.

plater na białym metalu,  
wym. 12 × 11,5 × 8,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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234
Talerz w stylu imari

Chiny, okres Qianlong 
(1736–1795)

porcelana malowana pod-
szkliwnie kobaltem, naszkliwnie 

czerwienią żelazową, złocona, 
śr. 23 cm, odprysk na spodzie 

kołnierza

cena wywoławcza: 750 zł

233
Talerz z żurawiami
Arita, Japonia, pocz. XIX w.

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem, śr. 21 cm

cena wywoławcza: 600 zł

235
Talerz pejzażowy w stylu 
Ko-imari
Japonia, okres Meiji (1868–1912)

porcelana malowana ręcznie, kobaltem 
podszkliwnie, śr. 31 cm

cena wywoławcza: 900 zł

237
Talerz w typie Kakiemon

Berlin, II poł. XX w.

porcelana ręcznie malowana, złocona, 
śr. 24 cm

cena wywoławcza: 300 zł

236
Wazon w typie amfory
Berlin, ok. 1900 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
sygn. na spodzie, wys. 32 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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239
Para filiżanek do mokki

Berlin, pocz. XX w.

porcelana złocona, wys. filiżanki 
6,5 cm, śr. spodka 8,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

238
Filiżanka w stylu Biedermeier
Miśnia, ok. 1840 r.

porcelana złocona, wys. 6 cm, 
śr. spodka 14 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

241
Para cache-pots  
z 4 miniaturami w typie Watteau
Miśnia, II poł. XIX w.

porcelana malowana naszkliwnie, zło-
cona, wys. doniczek: 13,5 cm, średnica 
17,5 cm, wys. podstawek: 2,2 cm, sygn. 
doniczek: kobaltem skrzyżowane miecze, 
sygn. podstawek: malowana złotem róża, 
Franziska Hirsch, Drezno 1894–1930 lub 
Helena Wolfsohn, Drezno

cena wywoławcza: 10 000 zł

240
Patera
Friedrich Adolf Schumann, Berlin,  
ok. poł. XIX w.

porcelana złocona, dł. 32 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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242
Taca
Miśnia, k. XIX w.

porcelana złocona, dekoracja 
reliefowa, malowana na 
szkliwie fioletem, dł. 46 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

243
Serwis herbaciany na 6 osób
Miśnia, po 1934 r.

6 filiżanek ze spodkami i talerzykami, 
dzbanek, talerz, mlecznik, cukiernica, 
porcelana biała, malowana podszkliwnie 
kobaltem, złocona

cena wywoławcza: 3 000 zł

245
Para talerzyków
Ćmielów, okres Druckiego-Lubeckiego, 
pocz. XX w.

porcelana zdobiona kalkomanią, 
śr. 16,5 cm, jeden z talerzyków z drobny-
mi ubytkami na krawędzi

cena wywoławcza: 200 zł

244
Filiżanka do mokki
Ćmielów, okres Druckiego-Lubeckiego, 
ok. 1910 r.

porcelana malowana, złocona, 
wys. 4,5 cm, śr. spodka 11,5 cm, 
częściowe przetarcia złoceń

cena wywoławcza: 200 zł
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246
Kabaret dwudzielny

Kuzniecow, Rosja, 1864–1889 r.

porcelana malowana ręcznie, na szablonie 
– motyw ptaszków, 12 × 27 × 31 cm

cena wywoławcza: 500 zł

247
Salaterka
Kuzniecow, Rosja, 1864–1889 r.

porcelana malowana ręcznie, na szablonie 
– motyw ptaszków, 26,5 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

249
Para półmisków
Kuzniecow, Rosja, 1864–1889 r.

porcelana malowana ręcznie, na szablonie 
– motyw ptaszków, dł. 27 cm

cena wywoławcza: 300 zł

248
Para sosjerek
Kuzniecow, Rosja, 1864–1889 r.

porcelana malowana ręcznie, na szablo-
nie – motyw ptaszków, wys. 12,5 cm, 
dł. 26 cm

cena wywoławcza: 380 zł
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250
Para talerzy ażurowych
Kopenhaga, ok. 1800 r.

porcelana malowana podszklienie 
kobaltem, śr. ok. 23 cm

cena wywoławcza: 900 zł

251
Para filiżanek do mokki
Pirkenhammer, Czechy, ok. 1900 r.

porcelana malowana ręcznie na szablonie, 
złocona, wys. 5 cm, śr. spodka 10,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

252
Serwis kawowy na 8 osób
Rosenthal, 1891–1906 r.

wzór Pompadour, łącznie 23 szt., 
porcelana dekorowana kalkomanią, 
podmalowywana ręcznie, złocona, 
wys. dzbanka 24 cm, wys. mlecznika 
i cukiernicy 15 cm, wys. filiżanek 7,5 cm, 
śr. spodków 13,5 cm, śr. talerzyków 
20 cm, dł. pater na ciastka 30 cm, stan 
dobry, minimalne ubytki

cena wywoławcza: 1 800 zł
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253
Muzykująca para

Miśnia, 1924–1934 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 14 cm (flecista), wys. 11 cm 

(dziewczyna z lirą korbową)

cena wywoławcza: 3 600 zł

254
Młodzieniec z koszem – solniczka
Miśnia, przed 1924 r.

porcelana malowana ręcznie, podszkliw-
nie kobaltem i naszkliwnie barwnie,  
wys. 12 cm, dł. 18 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

256
Figurka alegoria malarstwa

Tiebner, Ens & Co., Volkstedt, Turyngia, 
k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 600 zł

255
Amor z zawiązanymi oczami
Manufaktura Cesarska, Wiedeń, 
k. XVIII w.

porcelana malowana ręcznie, naszkliwnie, 
złocona, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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257
Filiżanka w stylu Biedermeier

Czechy lub Śląsk, poł. XIX w

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

cena wywoławcza: 300 zł

258
Cztery talerze

Miśnia, po 1934 r.

model B-form, porcelana malowana 
ręcznie, złocona, śr. 20 cm, II gat.

cena wywoławcza: 800 zł

260
Filiżanka z serwisu Goplana

proj. Wincenty Potacki, Ćmielów, 
l. 60. XX w.

porcelana z dekoracją natryskową, drapaną, 
wys. filiżanki 8 cm, śr. spodka 13,5 cm, 

lekkie przetarcia malatury na spodku

cena wywoławcza: 150 zł

259
Zestaw 6 filiżanek do mokki, 

z serwisu „Płaski”
proj. Bogdan Wendorf, Ćmielów,  

l. 30-te XX w.

porcelana biała z odcieniem błękitu, paski 
złote i srebrne, wys. filiżanki 4,5 cm,  

śr. spodka 11 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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265
Figurka – Salamandra
proj. Hanna Orthwein 1956, Ćmielów,  
III ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, wys. 6 cm, 
dł. 21 cm

cena wywoławcza: 800 zł

264
Gepard siedzący
Ćmielów, l. 60. XX w.

projekt prawd. Mieczysław Naruszewicz 
(1923–2006)
porcelana, 10,7 × 6 x 7,5 cm;
sygnatura: stempel fabryki i ręcznie: 
C-337–1248 30, pozostałości  
po stemplu z ceną

cena wywoławcza: 3 000 zł

262
Kogut i kura

proj. Lubomir Tomaszewski, 
1957, Ćmielów, III ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 14,5 cm (kogut), 11 cm 
(kura), brak znaku firmowego

cena wywoławcza: 2 500 zł

261
Perkoz
proj. Mieczysław Naruszewicz 
1957, Ćmielów, III ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 28 cm

cena wywoławcza: 2 750 zł

263
Bażant królewski
proj. Hanna Orthwein, 1958, Ćmielów, 
III ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 2 250 zł
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173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

266
Zaklinacz węży

proj. Lubomir Tomaszewski, 1960, 
Ćmielów, III ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 14,5 cm, brak oznaczenia firmowego

cena wywoławcza: 1 650 zł

267
Figurka papugi
Zygmunt Buksowicz, Steatyt, Katowice, 
poł. XX w.

porcelana, malowana naszkliwnie, farby 
iryzujące, wys. 24 cm, sygn. na spodzie 
znakiem firmowym

cena wywoławcza: 500 zł

268
Czerwony kapturek z wilkiem 
Hollohaza, Węgry, lata 50./60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 16 cm, sygn. na stopie: 

Hollohaza

cena wywoławcza: 220 zł

270
Klaun z chłopczykiem

Hollohaza, Węgry, lata 50./60 XX w.

porcelana malowana ręcznie,  
wys. 22 cm, sygn. Hollohaza 

Hungary

cena wywoławcza: 250 zł

269
Para figurek dzieci
Hollohaza, Węgry, lata 50./60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 10 cm, sygn. na stopie: Hollohaza 
Hungary

cena wywoławcza: 300 zł
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271
Zestaw śniadaniowy
Zbigniew Buksowicz, Steatyt, Katowice, 
l. 60 XX w.

porcelana malowana natryskowo, złocona, 
dł. filiżanki 11 cm, dł.spodka 14,5 cm, 
dł. talerzyka 17 cm

cena wywoławcza: 400 zł

272
Serwis kawowy na 5 osób
Wałbrzych, lata 60. XX w.

W typie fasonu Halina/Millenium, 
porcelana z dekoracją iryzującą, złocona, 
uszkodzenie jednego spodka, wys. dzban-
ka 23,5 cm, wys. mlecznika 8 cm,  
wys. cukiernicy 9 cm, wys. filiżanek 
6,5 cm, śr. spodków 14 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

274
Paterka Royal Dux
Czechosłowacja, lata 60./70. XX w.

porcelana malowana podszkliwnie, 
24 × 21 cm, sygn. Royal Dux 
Czechoslovakia

cena wywoławcza: 300 zł

273
Patera „Pikasiak” Włocławek
lata 60./70. XX w.

fajans malowany ręcznie, śr. 30 cm,  
sygn. Włocławek

cena wywoławcza: 600 zł
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278
Talerz ozdobny

F. Sussmann, Kamienny Bród na 
Wołyniu, k. XIX w.

fajans szkliwiony, śr. 20,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

280
Duży kufel do piwa 

za sceną w karczmie
Niemcy, k. XIX w.

majolika, nakrywa cynowa, 
wys. 27 cm

cena wywoławcza: 600 zł

279
Figurka charta
Fabryka Fajansów Aleksandra Rogala-
Lewickiego w Pacykowie, ok. 1920–30 r.

fajans delikatny, farby ceramiczne pod-
szkliwne, szkliwo ołowiowo-boraksowe, 
wys. 15,5 cm, średn. podstawy 11 cm; 
sygn. czarnym drukiem: w owalu herb 
Rogala zwieńczony listwowym kartuszem 
z napisem: PACYKÓW, niżej wyciski: 
562/790/5 (niewyraźne).

cena wywoławcza: 1 800 zł

276
Talerz dekoracyjny 

ażurowy
Koło, II poł. XX w.

fajans szkliwiony, ręcznie 
malowany, śr. 30 cm, sygn. 

znakiem firmowym w trójkącie: 
Koło/Fajans/JANPOL

cena wywoławcza: 150 zł

275
Wazon Delft
Regina, Holandia, poł. XX w.

fajans malowany ręcznie, oprawa 
srebro pr. 925, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

277
Teryna z podstawą

Moustiers, Francja, XX w.

fajans malowany ręcznie, wys. 26 cm, 
długość podstawy 49 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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282
Kieliszek z sentencją
Niemcy, ok. poł. XVIII w.

szkło bezbarwne, grawerowane, 
z sentencją „Ich scheide von 

dier” (rozstaję się z Tobą)

cena wywoławcza: 950 zł

281
Kieliszek z monogramem CT 
pod mitrą
Niemcy, ok. poł. XVIII w.

szkło bezbarwne, grawerowane, na 
podniesionej stopie, wys. 15 cm

cena wywoławcza: 950 zł

283
Wysoki kieliszek
Anglia, 2. poł. XVIII w.

szkło bezbarwne, ciągnione, trzon 
zdobiony wewnątrz spiralą z powietrza, 
wys. 22,3 cm

cena wywoławcza: 800 zł

284
Barokowa czarka na cukry

Kotlina Jeleniogórska, Śląsk, 
l. 40. XVIII w.

szkło bezbarwne, fasetowane, w obrębie 
owalnej czaszy bogato grawerowane 

w sceny rodzajowe i pejzaże, złocone, 
wys. 12,5 cm, krawędź w trzema niewiel-

kimi wyszczerbieniami w obrębie złoceń

cena wywoławcza: 8 000 zł

AUKCJA VARIA (38) | SZKŁO
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173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

285
Puchar

Czechy, ok. poł. XIX w.

szkło fasetowane, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

286
Szklanica w stylu Biedermeier
Czechy, II poł. XIX w.

szkło bezbarwne, rżnięte, lazurowane, 
w polach symbole przedstawiające wiarę, 
nadzieję i miłość, wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

287
Kieliszek do piwa typu Ale

Anglia, ok. 1760–1780 r.

szkło bezbarwne, ręcznie formowane, 
czasza grawerowana w kłosy i szyszki 

chmielu, trzonek z filigranem powietrz-
nym z mlecznego szkła, wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

289
Szklanica w stylu 

Biedermeier, z motywem 
Madonna della Sedia

wg. Rafaela, Czechy ok. 1850 r.

szkło szlifowane, rytowane, z tzw. 
efektem optycznym, wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

288
Kieliszek
Niemcy, pocz. XIX w.

szkło bezbarwne, szlifowane, 
grawerowane, w polu monogram 
CMJ, wys. 8,8 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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293
Dwa wazoniki secesyjne

Daum, Francja, ok. 1900 r.

szkło warstwowe, trawione; malowane 
farbami emalierskimi – jeden wazon 

wyższy, o podstawie kwadratowej 12 cm, 
niższy o podstawie okrągłej – 9 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

292
Wazonik secesyjny
Gallé, Francja, ok. 1903 r.

szkło warstwowe, matowe, barwione 
w masie: bladoróżowo – zielone, trawione, 
wys. 31 cm, sygn. u dołu Gallé

cena wywoławcza: 7 000 zł

291
Szklanica do piwa

Fritz Heckert, Piechowice, 
k. XIX w.

szkło malowane ręcznie farbami 
emalierskimi, iryzowane, 

wys. 18,3 cm

cena wywoławcza: 500 zł

290
Szklanica z przedstawieniem 
cesarza i elektorów
Fritz Heckert, Piechowice, k. XIX w.

szkło bezbarwne, malowane ręcznie 
farbami emalierskimi, wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 850 zł
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294
Wazon w stylu art déco
Legras, Francja, l. 20. XX w.

szkło zielone, trawione, wys. 39 cm, 
sygn. Legras

cena wywoławcza: 2 500 zł

295
Komplet 6 szklanek do whiskey
Moser, Czechosłowacja ok. 1970 r.

szkło kryształowe, sześć kolorów, 
szlifowane w motyw ptaków łownych, 
wys. 6,2 cm, śr. 6,2 cm, oryginalne etui 
firmowe

cena wywoławcza: 2 300 zł

297
Zestaw 12 kieliszków do wina
Moser, Czechosłowacja, l. 70. XX w.

szkło barwne, fasetowane, wys. 18 cm, 
oryginalne opakowanie firmowe  
dwa kieliszki niższe o 0,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

296
Garnitur szkieł stołowych 
na 12 osób
Moser, Czechosłowacja, 
l. 70. XX w.

Łącznie 48 sztuk, szkło krysz-
tałowe bezbarwne, fasetowane, 
12 szt. kieliszków do wina wys. 
16 cm, 12 szt. kieliszków do mar-
tini wys. 14 cm, 12 szt. kieliszków 
do wina deserowego 12,5 cm, 
12 szt. szklanek wys. 13 cm, 
oryginalne opakowania firmowe

cena wywoławcza: 16 500 zł
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301
Zbigniew Horbowy

(ur. 1935 r.)

Wazon rubinowy
Huta Szkła SUDETY/Huta Szkła BARBARA

z grubościenną, dzwonowatą stopą, oddzieloną 
pierścieniem od smukłego, konicznego brzu-

śca, wys. 23 cm, Szczytna Śląska i Polanica-
-Zdrój, lata 60/70. XX w.

cena wywoławcza: 500 zł

303
Zbigniew Horbowy

(ur. 1935 r.)

Bużuarek – lichtarzyk
Huta Szkła SUDETY/Huta Szkła BARBARA

szkło czerwone, przeźroczyste, w formie konicznej 
miseczki z wolutowym, grubym uchwytem i kieli-

chowatą tulejką na świecę wewnątrz, wys. 9,5 cm, 
Szczytna Śląska i Polanica-Zdrój, lata 60/70. XX w.

cena wywoławcza: 300 zł

302
Zbigniew Horbowy
(ur. 1935 r.)

Puchar kulisty
Huta Szkła SUDETY/Huta Szkła 
BARBARA

szkło rubinowe, dmuchane, zmącone, 
smukły trzon i dół czary – nieprzejrzysty, 
wys. 30 cm, Szczytna Śląska i Polanica-
-Zdrój, lata 60/70. XX w.

cena wywoławcza: 500 zł

299
Paterka

Murano, Włochy, II poł. XX w.

szkło niebiesko-białe, 
18 × 16,50 cm

cena wywoławcza: 400 zł

298
Paterka
Murano, Włochy, II poł. XX w.

szkło czerwono-biało-żółte, 
wys. 7 cm, szerokosć: 9,5 cm

cena wywoławcza: 280 zł

300
Patera

Murano, Włochy, ok. poł. XX w.

szkło barwne, dł. 48 cm

cena wywoławcza: 900 zł



189188 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

308
Wazonik z różą

Pracownia Anny Łopieńskiej, 
Warszawa, II poł. XX w.

brąz, szkło, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 800 zł

307
Wazon
Pracownia Anny Łopieńskiej, 
Warszawa, II poł. XX w.

brąz, szkło, wys. 31 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

305
Patera owalna

lata 70. XX w.

szkło zielone, przezroczyste, 
25 × 18 × 10 cm

cena wywoławcza: 300 zł

304
Wazon Rotterdam
proj. Bogdan Kupczyk, l. 70. XX w.

szkło barwione na czerwono-cytrynowo, 
pionowo karbowane, wys. 38 cm

cena wywoławcza: 350 zł

306
Paterka owalna
II poł. XX w.

szkło barwione w masie na niebiesko, 
16 × 12 × 7 cm

cena wywoławcza: 200 zł

AUKCJA VARIA (38) | VARIA
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309
Ryngraf

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

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

cena wywoławcza: 500 zł

310
Kustodium na hostię
Bittner, Kłodzko, I poł. XIX w.

mosiądz srebrzony, ręcznie repusowany, 
ślady złoceń, sygn. na puszce BITTNER 
in GLATZ

cena wywoławcza: 1 500 zł

312
Antoine Bovy

(1795–1877 Genewa)

Plakieta z wizerunkiem  
Fryderyka Chopina

Polska, ok. poł. XX w.

biskwit, śr. 9 cm, sygn. p.d.:  
A. BOVY.F/1837, napis na otoku:  

FREDERIC CHOPIN
na odwrociu napis na otoku: TOW.  

IM. FR. CHOPINA WARSZAWA POLSKA

cena wywoławcza: 400 zł

311
Świecznik chanukowy
Europa Środkowa, I poł. XX w.

biały marmur z żółtymi żyłkami, 
wys. 28 cm, szer. 22 cm, głęb. 8 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
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313
Duża waza w oprawie z brązu
Chiny i Europa Zachodnia, k. XIX w.

ceramika z polewą typu bycza krew – 
wyrób chiński, brąz europejski ze śladami 
złoceń, wys. 68 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA VARIA (38)

Warszawa, 21 października 2020 r., godz. 19

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

Imię i nazwisko  ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PESEL  _______________________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę 

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

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

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis

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

_________________________________  ________________________ 
       Imię i nazwisko          data, podpis



I POSTANOWIENIA WSTĘPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o. o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEFINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 18% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

○  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-
rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone,

 ◊  Obiekty z pozwoleniem na wywóz,
•  Obiekty, do których doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III SPRZEDAŻ AUKCYJNA

1. OBIEKTY PRZEZNACZONE DO LICYTACJI
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. AUKCJA

A. Rejestracja na Aukcję

/// LICYTACJA OSOBISTA
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 

wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZLECENIE LICYTACJI Z LIMITEM I LICYTACJA TELEFONICZNA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// LICYTACJA ONLINE
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię 
i nazwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespon-
dencji oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości 
i obsługi płatności). Po pozytywnej weryfikacji przez pracownika Domu 
Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za pośrednictwem Internetu 
na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych na tych samych zasadach 
jak podczas licytacji osobistej.
 Po zarejestrowaniu się na Aukcję online Licytujący może także zostawić 
zlecenie licytacji z limitem, bez konieczności wypełniania pisemnego 
formularza „zlecenia licytacji”.

/// ODPOWIEDZIALNOŚĆ LICYTUJĄCEGO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZYJMOWANIE OFERT OD LICYTUJĄCYCH
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENY GWARANCYJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICYTACJA W JĘZYKU ANGIELSKIM
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// TABELA POSTĄPIEŃ
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PŁATNOŚCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 
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ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 18%. Obowiązuje 
ona 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 lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. ODBIÓR ZAKUPU

A. Odbiory w Galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

B. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAK PŁATNOŚCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INFORMACJE OGÓLNE

1. DANE OSOBOWE
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. REKLAMACJE
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. PRAWA AUTORSKIE
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

–  ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu 
zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną 
o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem 
prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegal-
nych 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 gotówkowych w kwocie powyżej 10 000 euro.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Wojtek Siudmak, Cathedrale organique, 1980, akryl, płótno, 55 x 38 cm
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Stanisław Wyspiański (1869–1907), Akt chłopca, lata 1892–1894
olej, płótno naklejone na tekturę, 63 × 32,5 cm
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Poz. 152, Para kandelabrów empirowych,  
z głową Merkurego, Bracia Łopieńscy,  
Warszawa, pocz. XX w., wys. 60 cm




