
AUKCJA VARIA (39) 
Warszawa, 16 grudnia 2020, godz. 19.00



poz. 147, Ikona dwustronna, Św. Mikołaj i M.B. Kazańska, XIX / XX w., w formie gwiazdy, olej, deska, złocenia, 60 x 51 cm



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 2 grudnia 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, 16 grudnia 2020 (środa), godz. 19.00
AUKCJA VARIA (39)



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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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
MN
(XVIII w.)

Kompozycja kwiatowa, poł. XVIII w.

olej, płótno dublowane, 69,5 × 52 cm
Dokumentacja konserwatorska p.Luizy 
Milewskiej z 2018 r.

cena wywoławcza: 25 000 zł
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2
Elżbieta Jerichau-Baumann
(1818 Warszawa – 1881 Kopenhaga)

Modlitwa

olej, płótno, 47,5 × 39,5 cm, 
E. Baumann/Jerichau Roma.

cena wywoławcza: 6 000 zł

3
Johan Georg Ziesenis
(1716 Kopenhaga – 1776 Hannover)

Portret Hansa Joachima von 
Ziethena, ok. 1741–1744

olej, płótno dublowane, 94 × 78 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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5
MN (XIX w.) 

– naśladowca Annibale Carracci  
(1560–1609) 

Madonna z dzieciątkiem z lilią

wg. Madonny z wiśniami z ok. 1593 r.
olej, płótno dublowane, 58,5 × 48 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

4
MN Polska
(XVIII/XIX w.)

Portret kanonika z orderem Orła 
Białego- Epitafium

olej, blacha mosiężna, 53 × 42 cm owal, 
na obrzeżach otwory po mocowaniu epita-
fium, na odwrocie ślady zdobień; ornament 
puncowany – fragment ukazujący kapelusz 
kardynalski.

6
Ludwik Lisowski

(1907–1943)

Dwa bukiety 
kwiatów

olej, tektura, 
55 × 70 cm,  

sygn. p.d.: 
L.Lisowski

cena wywoławcza: 
8 000 zł

Portret kanonika, z dystynktorium kanoni-
czym na piersi wzorowanym na Orderze Orła 
Białego – oznace przysługującej członkom 
kapituły katedralnej lub kolegiackiej, pocho-
dzący zapewne z epitafium (4 otwory po 
mocowaniu).

cena wywoławcza: 8 000 zł
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9
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kwiaty polne, 1908 r.

olej, tektura; 36,2 × 28,4 cm  
w świetle ramy, sygn. p.d. monogramem 
wiązanym: WW, na odwrocie dat. i napis: 
Kalwaria 1908

cena wywoławcza: 10 000 zł

7
Wojciech Weiss
(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kalwaria, 1928 r.

autolitografia na 
kremowej tincie 
z albumu: Teka 
autolitografii 
Czartaka z 1928 r., 
14,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-
-partout

cena wywoławcza: 
600 zł

8
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 
Zakopane)

Góralka, 1922 r.

akwarela na podrysowaniu ołów-
kiem, papier, 20,5 × 11,8 cm, 
dat. p.d.: Lipiec 1922/... (?)

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 600 zł
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10
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret młodej kobiety

technika mieszana, papier, 49 × 34 cm 
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: 
T.Axentowicz

cena wywoławcza: 35 000 zł
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12
Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Bazar w Kairze, 1860 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
35,5 × 27 cm, sygn. i dat. l.d.: Eduard 
Hildebrandt 1860

cena wywoławcza: 10 000 zł

11
Samuel Obodowski
(1892 Berszad na Ukrainie – 1963 Tel 
Awiw)

Cesarea, 1923 r.

olej, płótno, 55 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.: 
S. OBODOWSKI/CAESAREA 1923

cena wywoławcza: 15 000 zł •
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13
Wacław Pawliszak
(1866 Warszawa – 1905 tamże)

Książe Józef Poniatowski  
pod Raszynem, k.XIX w.

olej, płótno, 53 × 72 cm,  
sygn. i dat. l.d.: W.Pawliszak 18… (?)

Pochodzenie:
–  kolekcja prywatna, Polska
–  kolekcja inż. Chrzanowskiego

Wystawiany:
–   Wacław Pawliszak, Pałac Sztuki – TZSP 

w Kr. Pol., Warszawa, 1905 r., 
poz. 355 jako Ks. Józef pod Raszynem

–   Wystawa Zbiorowa TZSP w Warszawie, 
listopad 1933 r., poz. 112 jako Książe 
Józef

Reprodukowany: 
–  1903 r. Tygodnik Ilustrowany jako 

kwartalna premia w kolorze przy 
prenumeracie

–  1930 r. jako pocztówka wydawnictwa 
Polonia w Krakowie przez Salon 
Kulikowskiego w Warszawie

cena wywoławcza: 48 000 zł
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15
Edward Harrison Compton
(1881 Feldafing – 1960)

Pejzaż

olej, płótno, 51 × 71 cm,  
sygn. p.d.: E.HARISSON/COMPTON

cena wywoławcza: 9 500 zł

14
Zygmunt Józefczyk
(1881 Kraków – 1966)

Saniami w drodze ze wsi

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

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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16
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Ułani – Bieliniacy

olej, płótno, 55 × 70 cm  
sygn. i dat.: Z.Rozwadowski/1944

cena wywoławcza: 35 000 zł
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19
Józef Guranowski
(1852–1922)

Pejzaż z dwiema chatami w tle

olej, płótno naklejone na tekturę, 
32 × 54 cm, sygn. l.d.: J. Guranowski

cena wywoławcza: 3 800 zł

17
Wawrzyniec 
Chorembalski
(1888 Zawichost – 
1965 Warszawa)

Marzenie, 
1928 r.

olej, tektura, 
22 × 35,5 cm, sygn. 
i dat. p. d.: W. Cho-
rembalski/1928 r.
Na odwrocie szkic 
olejny koni z jeźdź-
cami.

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

18
Roman Kochanowski
(1857 Kraków – 1945 Freising 
w Bawarii)

Portret

olej, tektura, 12,7 × 7,7 cm,  
sygn. l.d.: R Kochanowski

cena wywoławcza: 1 000 zł
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20
Colestin Brügner
(1824 Berlin – 1887 Berlin)

Droga nad strumieniem, 1865 r.

olej, płótno dublowane, 63 × 89 cm, 
sygn. i dat. p.d.: C. Brugner 65

cena wywoławcza: 18 000 zł
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23
Apoloniusz Kędzierski
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Mężczyzna na ławce, 1910 r.

olej, deska, 33 × 23 cm,  
sygn. i dat. p.d.: A. Kędzierski/910

cena wywoławcza: 11 000 zł

21
Mieczysław Reyzner
(1861 Lwów – 1941 tamże)

Pejzaż z dziewanną, 1924 r.

olej, tektura, 19,5 × 15 cm,  
sygn. i dat.: Mieczysław Rey-
zner/1924

cena wywoławcza: 2 400 zł

22
Teodor Ziomek
(1874 Skierniewice 
– 1937 Warszawa)

Pejzaż 
z drzewami

olej, płótno, 
26 × 35 cm, sygn. 
p.d.: T. ZIOMEK

cena wywoławcza: 
5 400 zł
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25
Jan Chryzostom Ciemniewski
(1908–1978)

Wnętrze gabinetu

olej, płótno, 35,5 × 39 cm, 
sygn. p.d.: J. Ciemniewski

cena wywoławcza: 2 800 zł •

24
Aleksander Lech Kłopotowski
(1895 Warszawa – ?)

Portret Władysława 
Szabrańskiego z Bełchatowa 
(1880–1943), 1940 r.

olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. i dat. 
p.g.: AL Kłopotowski 1940

cena wywoławcza: 3 400 zł
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26
Sergey Winogradoff
(1869–1938)

Aleja leśna

olej, płótno, 78 × 53 cm,  
sygn. l.d.: Sergiej Winogradow

cena wywoławcza: 45 000 zł
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28
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Autoportret, ok. 1968 r.

olej, płyta, 60 × 39 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Wlastimil/Hofman/19 (?)

cena wywoławcza: 8 000 zł •

27
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż z drzewami

olej, płótno, 67 × 82 cm, na odwrocie,  
na płótnie napis: Las, na krośnie  
malarskim: St.Cz. inw. 387

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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31
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Brzozy na rozlewisku

olej, płótno, 35 × 50 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 3 500 zł •

29
Kasper Żelechowski
(1863 Klecza Dolna – 1942 Kraków)

Wiosna

pastel, papier, 62 × 47,5 cm,  
sygn. p.d.: KŻelechowski

cena wywoławcza: 2 800 zł

30
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Studium słoneczników, 1893 r.

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

cena wywoławcza: 2 800 zł
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34
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Pędzące sanie

olej, płótno, 61 × 91 cm, 
sygn. l.d.: Leszek Piasecki

cena wywoławcza: 3 800 zł •

32
Wincenty Wodzinowski

(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Hucuł

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

cena wywoławcza: 3 400 zł

33
Dariusz Wąsowicz
(1910 Warszawa – 1973)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 31 × 38 cm, 
sygn. p.d.: D.WĄSOWICZ

cena wywoławcza: 
1 200 zł •
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36
Franz Joseph Wagner
(1886–1972)

Pejzaż karkonoski

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

cena wywoławcza: 5 000 zł •

35
Roman Antoni Breitenwald
(1911 Piotrków Trybunalski – 1985)

Orka

olej, płótno, 60 × 81 cm, 
sygn. l.d.: R.Breitenwald

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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38
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż podgórski, ok. 1955 r.

olej, płyta, 25 × 30 cm, sygn. p.d.: Rafał 
Malczewski, na odwrocie naklejka wysta-
wowa muzeum im. Jacka Malczewskiego 
w Radomiu oraz naklejka wystawowa MO 
w Sandomierzu

Wystawiany:
Jacek & Rafał Malczewscy 
17.03–31.07.2012 MO w Sandomierzu
Jacek i Rafał Malczewscy 25.03.2011–
4.09.2011 w muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu

cena wywoławcza: 14 000 zł •

37
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Hucuł, 1958 r.

olej, tektura, 50 × 34,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W.Jarocki/1958 r

cena wywoławcza: 7 800 zł •
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40
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Wyjazd ze wsi

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

cena wywoławcza: 12 000 zł •

39
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Góralki

olej, tektura, 50 × 70 cm, 
sygn. l.d.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 8 000 zł
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41
Stefan 
Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 
1944 Mauthausen)

Tatry

olej, płyta, 
34,5 × 49 cm, 
opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 
3 100 zł

42
Władysław 
Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Wioska 
u podnóża gór

akwarela, papier, 
36,5 × 54 cm,  
sygn. p.d.: wSerafin

cena wywoławcza: 
2 200 zł •

43
Leon Wyczółkowski

(1852 Huta Miastkowska k. 
Garwolina – 1936 Warszawa)

Szymon Tatar, ok. 1947 r.

miękki werniks, papier, 
26,5 × 22,5 cm (odcisk płyty), 

na odwrocie opisany: Stwierdzam, 
że odbitka ta została sporządzona 

z oryginalnej płyty L.Wyczółkowskie-
go/Wwa 21.VI.1947/Ltyrowicz

cena wywoławcza: 3 500 zł

44
Józef Szczęsny
(1885 Rybitwy – 

1968 Natolin)

Dwie kobiety – 
Wróżba

pastel, papier, 
49 × 68 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. p.d.: 

JSzczęsny, na 
odwrocie stempel 

krakowskiego 
składu przyborów 
malarskich Róży 
Aleksandrowicz

cena wywoławcza: 
5 800 zł •
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45
Stanisław 
Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Siedzący góral

ołówek, papier, 
16,5 × 23 cm

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
800 zł

46
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 
1973 Neuilly sur Seine)

Las zimą

olej, tektura, 10 × 15 cm,  
sygn. l.d.: B.Poustochkine

cena wywoławcza: 2 400 zł

47
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Zachód słońca

olej, płótno, 61 × 92 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 6 500 zł •
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49
Jadwiga Matawowska

(1874–1963)

Portret arystokratki

pastel, papier, 63 × 48 cm,  
sygn. l.g.: JMatawowska

cena wywoławcza: 2 800 zł •

50
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Łuk Triumfalny na Place du 
Carrousel w Paryżu, 1947 r.

ołówek, akwarela, papier; 
28,5 × 46,5 cm w świetle passe-partout, 
sygn., dat. i opisany ołówkiem p. d.: Jan 
Cybis 1947 r/Paryż, Place du Carrousel, 
na odwrocie naklejka16–07–2020 
WYSTAWY ZBIOROWE/MUZEUM 
WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU/JAN 
CYBIS/17.III-8.IV 1948.

cena wywoławcza: 3 500 zł •

48
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Notre Dame

olej, płótno naklejone na tekturę, 
48 × 47,5 cm, sygn. l.d.: StKamocki, 
na odwrocie na tekturze: NOTRE DAME

cena wywoławcza: 9 000 zł
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51
Józef Wodziński
(1859 Korytnica – 1918)

Dama w saloniku

gwasz, papier, 48 × 33 cm, 
sygn. l.d.: J.Wodziński

cena wywoławcza: 1 800 zł

52
Tibor Czorba (Csorba)
(1906 Szepesváralja (Węgry) – 
1985 Warszawa)

Bazylika w Węgrowie, 1968 r.

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

cena wywoławcza: 1 000 zł •

53
Roman Wilkosz

(1895 Kraków – 1967 Kalwaria 
Zebrzydowska)

Zaczytana, 1957 r.

olej, płótno, wym.: 46 × 67 cm 
(z ramą 75 × 53,5 cm), sygn. l.d.: 

R Wilkosz/1957

cena wywoławcza: 3 200 zł •

54
Anton de Brade

(1887–1973)

Różowe kwiaty

olej, płótno, 69 × 54,5 cm,  
sygn. p.d.: A. BRADE

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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55
Edward Okuń
(1872 Wólka 
Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Bez tytułu, 
1902 r.

cynkografia, 
papier, wydanie 
pierwsze, Lwów, 
Nakładem Księgarni 
Polskiej, 1902, 
15 × 20,5 cm 
w świetle passe-par-
tout, sygn. mono-
gramem wiązanym 
l.d.: OE

cena wywoławcza: 
500 zł

56
Edward Okuń
(1872 Wólka 
Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Bez tytułu, 
1902 r.

autocynkografia, 
papier, wydanie 
pierwsze, Lwów, 
Nakładem Księgarni 
Polskiej, 1902, 
15 × 20,5 cm, 
sygn. monogramem 
l.d.: EO

cena wywoławcza: 
500 zł

57
Edward Okuń

(1872 Wólka 
Zerzeńska – 

1945 Skierniewice)

Śpiew czwarty, 
1902 r.

cynkografia 
dwubarwna, 

13,3 × 19,3 cm, 
sygn. monogramem 
wiązanym na płycie 

l.d.: OE.
Ilustracja do „Mistrza 

Twardowskiego” 
Leopolda Staffa, 

wydanie pierwsze, 
Lwów, 1902.

cena wywoławcza: 
500 zł

58
Julian Fałat

(1853 Tuligłowy – 
1929 Bystra)

Skrzyczne wi-
dziane z Bystrej

autolitografia, papier, 
20 × 26 cm,  

sygn. i opisany l.d.: 
Fałat/Bystra

cena wywoławcza: 
800 zł
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59
Konstanty Brandel
(1880 Warszawa – 1970 Paryż)

Andromeda

akwaforta, papier, 12 × 9 cm (zadruk), 
sygn. na płycie l.d.: Brandel

cena wywoławcza: 300 zł •

60
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Prometeusz. Ex libris Stefana 
Żeromskiego, 1909 r.

cynkografia, papier, 9 × 9 cm,  
sygn. monogramem wiązanym na płycie 
p.d.: EO, l.d.: atramentem, numer eg-
zemplarza 629 i własnoręczny monogram 
Stefana Żeromskiego
Ex libris zamieszczony w ksiązce Stefana 
Żeromskiego „Duma o hetmanie”, wyda-
nie trzecie, Warszawa 1909

cena wywoławcza: 400 zł

61
Lech Grześkiewicz
(ur. 1913 Poznań – 2012)

Portret młodej kobiety, 1934 r.

olej, płótno, 54 × 44 cm,  
sygn. p.d.: Grześkiewicz/Lech/1934

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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62
Kazimierz 
Poczmański
(1900–1982)

Martwa natura, 
1960 r.

olej, płyta, 
44,5 × 52 cm,  
sygn. i dat. l.d.: 
K POCZMAŃSKI-
/1960/W

cena wywoławcza: 
2 400 zł •

63
MN
(I poł. XX w.)

Portret starszej pani

olej, płótno, 35 × 27 cm,  
sygn. p.g.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 000 zł

64
Józef Krzesz-Męcina – przyp.
(1816 Kraków – 1934 Poznań)

Portret dziewczynki

olej, płótno dublowane, 94 × 65 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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66
Alicja Hohermann
(1902 Warszwa – ok. 1943 obóz 
w Treblince)

Bukiet kwiatów, 1938 r.

olej, tektura, 54 × 46,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: alice Hoherman 38

cena wywoławcza: 7 000 zł

65
Samuel Tepler
(1918–1998)

Martwa natura

olej, płótno, 27 × 35 cm,  
sygn. p.d.: Tepl (w języku hebrajskim)

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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67
Maria Epstein-
Wlazłowska
(1911 Urzejowice – 
1971 Gdynia)

Lazurowe 
Wybrzeże – 
Monaco, 1966 r.

technika mieszana, 
papier, 24 × 34 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
p.d.: M.Wlazłowska 
epstein 1966, 
opisany na odwrocie: 
LA COTE D AZUR 
– MONACO/M.
WLAZŁOWSKA – 
EPSTEIN 

cena wywoławcza: 
1 900 zł •

68
Otton Edward 
Borzemski
(? –1978)

Łódka na brzegu

olej, tektura, 
23 × 33 cm,  
sygn. EBorzemski

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

69
Rudolf Priebe

(1889 – 1956 
Rudolfstadt)

Kuter rybacki 
na plaży

olej, sklejka, 
26 × 38,5 cm, 

sygn. l.d.: Priebe

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

70
Zofia Stankiewicz
(1862 Ryźna/Ukraina 

– 1955 Warszawa)

Łódź samotna

akwatinta, papier, 
25 × 36 cm w świe-

tle passe-partout, 
sygn. l.d. ołówkiem: 

Zofia Stankiewicz, 
p.d.: Samotna Łódź

cena wywoławcza: 
800 zł •
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71
Jan Chrzan
(1905–1993)

Łodzie rybackie

olej, płótno, 
59 × 74 cm, 
sygn. p.d.: J.CHRZAN, 
na odwrocie naklejka 
autorska z tytułem 
obrazu

cena wywoławcza: 
3 000 zł •

72
Anton de Brade
(1887–1973)

Rybaczki

olej, płyta, 56,5 × 45 cm, 
sygn. p.d.: A. Brade

cena wywoławcza: 2 800 zł •

73
Mieczysław 

Siemiński
(1891–1965)

Orłowo

akwarela, papier, 
30 × 38 cm w świe-

tle passe-partout, 
sygn. i opisany p.d.: 

ORŁOWO/SIEMINSKI

cena wywoławcza: 
600 zł •

74
Zbigniew Jerzy 

Dziwosz
(ur. 1950 r.)

Burza 
w Mikołajkach

olej, plótno, 
50 × 60 cm, sygn. 

i dat. p.d.: Zbigniew 
Dziwosz

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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76
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Francja)

W porcie

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

cena wywoławcza: 9 000 zł •

75
Marek Szwarc
(1892 Zgierz – 1958 Paryż)

Pejzaż miejski

olej, płótno, 55 × 46 cm, 
sygn. l.d.: Marek

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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77
Jerzy Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Dziewczyna z arlekinem 
i kotkiem, 1970 r.

olej, płótno, 105 × 75 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Jerzy Potrzebowski/1970

cena wywoławcza: 7 000 zł •

78
Władysław Zych
(1900–1964)

Kompozycja fantastyczna

akwarela, gwasz, karton, 96 × 60 cm, 
sygn. l.d.: W.Zych 

cena wywoławcza: 3 600 zł •

79
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Zakochany pierrot

litografia barwna, papier, 57,5 × 55,5 cm 
(odcisk płyty), 68,5 × 66 cm w świetle 

passe-partout, sygn. ołówkiem p. d.: 
Olbiński oraz. l. d.: 261/350

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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80
Maria Komierowska
(1913–1972)

Portret kobiety, 1967 r.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł •

81
Katarzyna Librowicz

(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Dwójka dzieci

olej, płótno, 61 × 46 cm,  
sygn. p.d.: K.Librowicz

cena wywoławcza: 1 500 zł •

82
Katarzyna Librowicz

(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Macierzyństwo

akwarela, gwasz, papier, 
29 × 21,5 cm w siwtle passe-partout, 

sygn. l.d.: K.Librowicz

cena wywoławcza: 800 zł •
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83
Janina Sussle-Muszkietowa
(1903–1956)

Kobiety z dziećmi

olej, płótno naklejone na płytę, 
32 × 32 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł •

84
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie (Barmherzigkeit), 
1918–20

litografia, papier, 33 × 25,5 cm, 
40 × 29 cm (arkusz), pod kompozycją 
napisy typograficzne l.d: LEOPOLD 
GOTTLIEB. BARMHERZIGKEIT. 
ORIGINALLITHOGRAPHIE, p.d.: VERLAG 
DER GESELLSCHAFT FÜR VERVIELFÄL-
TIGENDE KUNST, WIEN, śr.d.: DRUCK 
SECESSION GRAPH. KUNSTANSTALT 
WIEN

cena wywoławcza: 1 500 zł

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

Autoportret

olej, płótno, 56 × 43 cm,  
sygn. p.d.: Rzepiński

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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87
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Kwiaty i japońskie figurki

pastel, papier, 99 × 69 cm,  
sygn. p.d.: G.MORYCIŃSKI

cena wywoławcza: 4 200 zł •

86
Wincenty Bednarski
(1904 Kielce – 1975 Kraków)

Nad kamienną, 1955 r.

olej, tektura, 22 × 32 cm, sygn. i dat.: 
W.Bednarski/1955, n aodwrocie naklejka 
wystawowa TPSP w Krakowie

cena wywoławcza: 2 800 zł •



7574 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (39) | MALARSTWO

89
Ryszard Zając
(1929–2016)

Hiszpanka, 1966 r.

olej, płótno, 81 × 65 cm, sygn. P.G.:  
RY/ZA/66, opisany na odwrocie: 
RYSZARD ZAJĄC/HISZPANKA  
1966/(81X 65)

cena wywoławcza: 15 000 zł •

88
Witold Andrzej Zacharewicz
(1929 Kraków -1985 tamże)

Don Kichot I, ok. 1970 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. p.d.: 
Zachar, na odwrocie naklejka autorska 
z tytułem pracy

Wystawiany:
Wystawa realistów w TPSP w Warszawie

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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90
Eugeniusz 
Konopacki
(1906–1954)

Martwa natura

olej, płótno, 
46 × 61 cm, sygn. 
p.d.: E. Konopatzki, 
na odwrocie nakleka 
wystawowa z Burges

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

91
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Róże i stokrotki

tech. mieszana, papier, 52 × 38 cm 
w swietle passe-partout, na odwrocie 
autorski opis: A Wenbaum 6 rue Huygens/
Paris 14/Roses, marguerittes

cena wywoławcza: 5 300 zł

92
Vladimir Naiditch
(1903 Moskwa – 1981 Paryż)

Śpiąca kobieta

olej, płótno, 60 × 73 cm, 
sygn. p.d.: V.Naiditch

cena wywoławcza: 12 000 zł
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93
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Gwiazda betlejemska

akwarela, gwasz, papier, 30 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout, na odwrocie 
opis: S.Kamocki

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 000 zł

94
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Autoportret

pastel, papier, 28,5 × 21,5 cm  
w świetle passe-partut, opisany l.d.: 
Zakopane

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 900 zł

95
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Róże, 1974 r.

akwarela, papier, 35 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 

l.d.: maja berezowska 74

cena wywoławcza: 2 500 zł •

96
Stanisław 
Kamocki

(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Szopka bożona-
rodzeniowa

akwarela, papier, 
15 × 19 cm 

w świetle passe-
-partout

Pochodzenie:
– kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
800 zł
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98
Mieczysław Tadeusz Janikowski
(1912 Zaleszczyki na Ukrainie – 
1968 Kraków)

Martwa natura z kwiatami róży, 
lata 30. XX w.

olej, płótno, naklejone na płytę, 
35 × 42 cm w świetle ramy, sygnowany 
l. d. M. Janikowski

cena wywoławcza: 6 000 zł •

97
Helena Teodorowicz-Karpowska
(1897–1944)

Portret kobiety

olej, płótno, 79,5 × 63 cm, sygn. p.d.: 
Teodorowicz-Karpowska/Antona

cena wywoławcza: 4 800 zł



8382 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (39) | MALARSTWO

99
Halina Centkiewicz-Michalska
(1912–2007)

W pracowni, 2001 r.

olej, płótno, 70 × 60 cm, sygn. u dołu: 
H. Cent. Michalska

cena wywoławcza: 4 500 zł •

100
Juliusz Mieszkowski
(1906 Piotrków – 1992 Warszawa)

Kazimierz, 1961 r.

akwarela, papier, 61 × 48 cm, 
sygn. monogramem i dat. p.d.: 61

cena wywoławcza: 800 zł

101
Halina Centkiewicz-Michalska

(1912–2007)

Pejzaż, 2005 r.

olej, płótno, 65 × 50 cm, sygn. p.d.: 
H. Cent. Michalska, na odwrocie: 

23.9.2005 „Dla Bogusia” 65 × 50 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł •

102
Juliusz Mieszkowski

(1906 Piotrków – 1992 Warszawa)

Warszawa, 1950 r.

akwarela, papier, 61 × 50 cm,  
sygn. monogramem i dat. p.d.: 50

cena wywoławcza: 800 zł



8584 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (39) | MALARSTWO

103
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Bazylika Mariacka w Gdańsku

olej, płótno, 77 × 65 cm,  
sygn. p.d.: T. URTNOWSKI

cena wywoławcza: 4 400 zł •

104
Władysław 

Chmieliński
(1911 Warszawa – 

1979 tamże)

Widok na Rynek 
Starego Miasta 

w Warszawie

akwarela, tektura, 
23,5 33,5 cm,  

sygn. l.d.:  
Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

105
Zdzisław Kraśnik

(1881 Gorzewo k. Sierpca – 
1964 Warszawa)

Kościół Panny Maryi na Nowym 
Mieście w Warszawie

akwarela, papier, 50 × 66 cm,  
sygn. p.d.: Z. Kraśnik

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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106
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 
2007)

Konie

olej, płótno, 
70 × 100 cm, 
sygn. l.d.: Maciąg

cena wywoławcza: 
9 500 zł •

107
Jan Wołek
(ur. 1954 r.)

Pejzaż z rzeką

olej, płótno, 
50 × 73 cm,  
sygn. l.d.: Jan Wołek

cena wywoławcza: 
11 000 zł •

108
Jerzy 

Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 

1974 Kraków)

Siwy konik

akwarela, papier, 
23 × 32 cm, sygn. 
p.d.: Jerzy Potrze-

bowski

cena wywoławcza: 
800 zł •

109
Jerzy 

Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 

1974 Kraków)

Konie

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

cena wywoławcza: 
5 000 zł •
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111
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Pejzaż sądecki, 1972 r.

olej, płótno, 60 × 44 cm, sygn. l.d.: 
J. Wasiołek, na odwrocie naklejka 
z Centralnego Biura Wystaw Artystycznych 
oddział w Łodzi

Pochodzenie:
– bezpośredni dar artysty

cena wywoławcza: 2 000 zł •

110
Katarzyna Librowicz
(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Wiosna na wsi

olej, płótno, 46 × 61 cm, 
sygn. l. d.: K. Librowicz.

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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113
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Obraz dwustronny: Akt/
Muzykowanie na trawie

olej, taktura, 34 × 44 cm,  
sygn. z jednej strony p.d.: KLIMEK

cena wywoławcza: 3 800 zł •

112
Adolf Milich
(1884 Tyszowice k. Zamościa – 
1964 Paryż)

Akt, 1925 r.

olej, płótno, 50 × 61 cm,  
sygn. i dat. l.d.: milich 1925

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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115
Henryk Płóciennik
(1933–2020)

Akt przy oknie

olej, płótno, 66 × 54 cm,  
sygn. na odwrocie: H.PŁÓCIENNIK

cena wywoławcza: 6 800 zł •

114
Henryk Płóciennik
(1933–2020)

Kompozycja zielona

olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. na 
krośnie odwrocie: H.PŁÓCIENINIK

cena wywoławcza: 6 800 zł •
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116
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Bez tytułu

akryl, płótno, 104 × 74 cm,  
sygn. p.d.: Olbinski

cena wywoławcza: 44 000 zł •
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117
Janina Żemojtel
(1931 Wilno – 2004 Wrocław)

Bez tytułu (Niebieski), 
lata 60 XX w.

olej, płyta pilśniowa 90 × 100 cm,  
sygn. na odwrocie: Jżemojtel

Praca pochodzi ze zbiorów rodziny 
artystki.

cena wywoławcza: 11 000 zł
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118
Maurycy Stryjecki
(1923–2003)

Kompozycja

olej, płyta, 25 × 25 cm w świetle 
passe-partout, sygn. na odwrocie: 
M. T. Stryjecki

cena wywoławcza: 1 500 zł •

120
Janusz Kozikiewicz
(ur.1961 Katowice)

Platforma wiertnicza, 2002 r.

olej, płótno, 150 × 200 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Janusz/Kozikiewicz/2002

cena wywoławcza: 8 000 zł

119
Maurycy Stryjecki
(1923–2003)

Kompozycja

olej, płyta, 29,5 × 29,5 cm,  
sygn. na odwrocie: M. T. Stryjecki

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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121
Krystyna Liberska
(1926–2010)

Pejzaż z jesienny

olej, płyta, 30 × 21 cm,  
sygn. p.d. K.LIBERSKA

cena wywoławcza: 1 000 zł •

122
Jan Wałach
(1884–1979)

Drzewo

drzeworyt, bibuła, 
21 × 29 cm (zadruk), p.d. 
pieczęć: oryginalny drzeworyt/
Jana Wałacha/wykonany 
w roku 1940

cena wywoławcza: 800 zł •

123
Marx Leth Espensen

(XX w.)

Drzewo

olej, płótno, 46 × 68 cm, 
sygn. p.d.: Marx Leth Espensen

cena wywoławcza: 17 000 zł

124
Bogdan Stodulny

(1953–1997)

Adam z zielonym jabłkiem

olej, płótno, 125 × 100 cm,  
sygn. p.d.: B.Stodulny

cena wywoławcza: 3 800 zł •
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125
Wacław Kondek
(1917–1976)

Chrystus Ukrzyżowany

akwaforta, papier, 23,5 × 17 cm,  
sygn. p.d. pod płytą: WKondek

cena wywoławcza: 800 zł •

126
Jęrdzej Wowro
(1864–1937)

Chrystus Frasobliwy z teki 
Piecątki beskidzkie, 1925–1933 r.

drzeworyt, papier, 20,8 × 15,8 cm 
(zadruk)

cena wywoławcza: 800 zł

127
Jerzy Kołacz
(1938–2009)

Autoportret  
z wieżą w tle

olej, płótno, 81 × 92 cm, 
sygn. p.d.: JKołacz

cena wywoławcza:  
1 500 zł

128
Zbigniew Pronaszko

(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Wędrówka z Chrystusem 
z ballad Powsinogi beskidzkie 

Emila Zegadłowicza

drzeworyt, papier, 17,5 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł •
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130
L’eroica, 1924 r.

teka zawierająca 6 drzeworytów Włady-
sława Skoczylasa: Ukrzyżowanie, Łucznik, 
Św. Sebastian, Walka z niedźwiedziem, 
Madonna, Polowanie na jelenia, Milano 
1924; wydawca: Publio Morbiducci, 
zeszyt 84

cena wywoławcza: 3 800 zł

129
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

La porte Lourde, 1929 r.

miękki werniks, papier, 22,5 × 20 cm 
(wymiary oprawy)
La porte Lourde. Poémes en prose de 
René Morand, dessins hors-texte par 

Eugéne Zak, Paris 1929. Wydawnictwo 
Galerie Zak. Druk bibliofilski zawiera 9 
rycin wykonanych techniką miękkiego 
werniksu: Wędrowiec (przy str. tytułowej), 
Włóczęga, Pochylona kobieta, Młodzieniec 
z kwiatkiem, Kąpiel, Idąca dziewczyna, 
Koncert, Chłopiec z harmonią, Szczęśliwa 
rodzina. Egzemplarz 69/300

cena wywoławcza: 4 000 zł
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133
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa –1975 w Walnut 
Creek)

Ghetto of Warsaw

131
Stanisław Dawski
(1905–1990)

Boże narodzenie

drzeworyt, papier, 
10 × 12 cm w świetle 
passe-partout, sygn. 
ołówkiem p.d.: SDawski

cena wywoławcza: 
300 zł •

132
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa 
–1975 w Walnut Creek) 

Złożenie do grobu, 
1929 r.

drzeworyt, papier, 
15 × 16,5 cm, 
sygn. na klocku l.d.: 
SM

Praca pochodzi z publi-
kacji Edwarda Woroniec-
kiego „La gravure sur bois 
moderne en Pologne” 
wydanej z 1929 r.

cena wywoławcza: 
800 zł •

teka 16 drzeworytów, papier, 
33 × 22,5 cm, sygn. na płycie SM.
Wyd. Judah L. Magnes Memorial Musem 
Oakland, Introduction by Henry Kanarek.

cena wywoławcza: 1 800 zł •



108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

134
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

L’épopée Bohémienne/Epopeja 
cygańska

Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling
Wyd. Bernard Klein ze wstępem Jeana 
Giono, z ilustracjami Mojżesza Kislinga 
i litografią Amadeo Modiglianiego.
Egzemplarz numerowany 89 z nakładu 
liczącego 230 egzemplarzy, papier czer-
pany, 148 stron, 12 barwnych ilustracji 
światłodrukowych (le gravure en couleurs) 
według M. Kislinga. Oryginalne płócienne 
pudełko.

cena wywoławcza: 10 000 zł •
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136
Krzysztof Wojtarowicz
(ur. 1957 r.)

Akt z mewą

olej, płótno, 140 × 101 cm,  
sygn. l.g.: K.Wojtarowicz

cena wywoławcza: 8 000 zł •

135
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Sara

olej, płótno, sygn. l.d.: M.LACHUR, 
na odwrocie naklejka inwentarzowa 
z czerwoną okrągłą pieczęcią wywozową 
i dopiskiem: poz 9, kl III 662/549/69

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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137
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Figury

giclee, płótno, 200 × 200 cm, 
sygn. odręcznie p.d.: JHałas

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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139
Józef Czerniawski
(ur. 1954 r.)

Bez tytułu, 2012

tkanina welurowa naklejona na płótno, 
90 × 160 cm, opisany na odwrocie: 
JÓZEF CZERNIAWSKI 2012, naklejka 
wystawowa z Miejskiej Galerii Sztuki 
w Częstochowie z tytułem pracy oraz 
ukraińska naklejka wystawowa

cena wywoławcza: 12 000 zł

138
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Żuraw, lata 70. XX w.

akryl, folia, papier, 26 × 15 cm,  
sygn. p.d.: J Wilkoń, na odwrocie naklej-
ka: Polish Museum of America, Chicago, 
4 April, 1976 r.

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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142
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Pejzaż

olej, płótno, 30 × 40 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

140
Malarz ludowy
(XIX w.)

Dziewczyna z kotem

olej, płótno, 69 × 56 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

141
Malarz ludowy
(XIX w.)

Dziewczyna z koszem kwiatów

olej, płótno, 71 × 56 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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144
Eduard Schleich
(1812 Haarbach – 1874 Monachium)

Pejzaż z krowami i wiatrakiem

olej, płyta, 45 × 62 cm, na odwrocie 
naklejka z potwierdzeniem autentyczności 
Adolfa Alta z Monachium z 1929 r.

cena wywoławcza: 20 000 zł

143
Karol Ciszewski
(1874/76–1926)

Kąpiące się kobiety

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

cena wywoławcza: 10 000 zł
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145
MN
Niemcy lub Austria (XVII w.)

Para portretów rodowych:

Portret męski, 1638 r.

olej, płótno zdublowane, 112 × 84 cm,
pod herbem l.g.inskrypcja: AETATIS  
SUAE 40 / 1638 / DEN 18 OCTOBER

Portret damy z dzieckiem, 1637 r.

olej, płótno zdublowane, 109 × 84 cm,
l.g. inskrypcja: … 1637 DEN / … 

NOVEMBRIS / 24 IHAR,
p.śr. inskrypcja: RELICTO FILI / IGNATIO 

HENRII / SUAE 3 IHAR / 4 WOCHEN 
1 TAGE

cena wywoławcza: 16 000 zł



122 SOPOCKI DOM AUKCYJNY 123AUKCJA VARIA (39) | IKONY

147
Ikona procesyjna, dwustronna,  
Św. Mikołaj i M.B. Kazańska
XIX/XX w.

w formie gwiazdy, olej, deska, złocenia, 
60 × 51 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

146
Św. Jan Ewangelista, Galicja (?)
I poł. XIX w.

drewno lipowe, polichromowane, 
wys. 73 cm, uszkodzenia, brak lewej 
dłoni, stóp, ubytki polichromii

cena wywoławcza: 3 200 zł
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149
Ikona sześciopolowa

I poł. XIX w.

tempera, złocenie, deska 43 × 37 cm
Wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa, 

Archaniołowie, Św.Jan Chrzciciel,  
Apostoł Jakub

cena wywoławcza: 2 500 zł

150
Ikona – Czteropolowa

II poł. XIX w

tempera, deska, 39 × 35 cm
Zwiastowanie Najświętszej Marii Panny, 

Trójca Święta, Święty Mikołaj, Mandylion, 
Archanioł Michał w otoczeniu świetych 

czczonych przez chłopów

cena wywoławcza: 2 400 zł

148
Ikona – Mineja 
półroczna
Rosja, II poł. XIX w.

tempera, złocenie, deska, 
106 × 70 cm

Mineja (lub menologion) to 
zbiór tekstów liturgicznych 
uporządkowanych według 
kolejnych dni prawosławnego 
kalendarza liturgicznego. 
Od tekstów liturgicznych 
wywodzą się przedstawienia 
w malarstwie ikonowym. 
Mineja miesięczna przed-
stawia wszystkich świętych 
czczonych w danym okresie. 
Czasem bywają łączone na 
jednej ikonie w mineję roczną 
lub półroczną zestawiane 
w porządku chronologicznym 
w grupę 12 ikon. Wywodzą 
się one z Bizancjum a ich 
pierwowzorami były miniatury 
książkowe.

cena wywoławcza:  
45 000 zł

AUKCJA VARIA (39) | IKONY
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154
Anna Dębska
(1929–2014)

Źrebak

brąz, wys. 7 cm, dł. 16 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł •

153
Eugeniusz Żarkowski

(XX w.)

Koziołek

brąz, wys, 28 cm, na podstawie: 
sygn. E. Żarkowski oraz znak odlewni 

A.Łopieńska

cena wywoławcza: 3 500 zł

151
Chłopiec z wędką, Kasli
Rosja Radziecka, ok. poł. XX w.

żeliwo, wys. 34 cm, sygn. pod spodem 
cyrylicą: Kasli/1963

cena wywoławcza: 800 zł

152
Władysław Miecznik

(1903–1989)

Nike

brąz patynowany, podstwa 
marmurowa, wys. 28 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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156
Zofia Wolska 
(1934–2016)

Bez tytułu, 1998 r.

brąz, wys. 21 cm, podstawa marmurowa

cena wywoławcza: 4 000 zł •

155
Józef Polewka
(ur. 1963)

Golfista, 2016 r.

brąz, stal nierdzewna, wys. 60 cm,  
szer. podstawy: 40 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

AUKCJA VARIA (39) | RZEŹBA
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157
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Perseusz

brąz, kamień, wys. z podstawą 48 
cm, bez podstawy 38 cm, sygn. p.d.: 
MITORAJ, na odwrocie: B338/1000HC

cena wywoławcza: 30 000 zł •
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158
Kolczyki z brylantami
współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 2,96 g, 2 szt.  
brylantów łącznie 4,04 ct, H/VS1, 
certyfikaty HRD
1.  Brylant – 2,03 ct (8.04 – 

8.09 – 5.03 mm) barwa: H, czystość: 
VS1, szlif doskonały – proporcja 
– excellent, symetria – excellent, 
wykończenie – execellent, fluorescencja 
słaba, na rondyście wypalona laserowo 
inskrypcja o numerze: 18000129631

2.  Brylant – 2,01 ct 
(7,97 × 8.03 × 5.07 mm) barwa: 
H, czystość: VS1, szlif doskonały 
– proporcja – excellent, symetria – 
excellent, wykończenie – execellent, 
fluorescencja słaba, na rondyście wy-
palona laserowo inskrypcja o numerze: 
190000092795

cena wywoławcza: 200 000 zł
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159
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

160
Wisior

współczesny

złoto, pr. 0,750, m. 13,26 g, akwamaryn 
w szlifie szmaragdowym ok. 36 ct, 6 szt. 

diamentów łącznie ok. 0,07 ct, H/SI

cena wywoławcza: 15 000 zł

161
Broszko-wisior
Francja, pocz. XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro m. 17,95 g, 
50 szt. diamentów w starych szlifach 
łącznie ok. 3,83 ct, H-J/SI-P2 oraz 
15 szt. rautów diamentowych, (1 szt. 
ok. 0,53 ct, 6 szt. ok. 1,50 ct, 9 szt. 
ok. 0,60 ct, 34 szt. ok. 1,20 ct) perła 
hodowana słonowodna Akoya
(zapięcie i szpilka odręcane) 

cena wywoławcza: 24 000 zł
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162
Pierścionek
współczesny

złoto, pr. 0,585, diament w szlifie 
szmaragdowym ok. 3,35 ct, barwa: I-J, 
czystość: VS, symetria: bardzo dobra, do 
obiektu dołączono certyfikat laboratoryjny 
– HRD Antwerp – Jewellery Report

cena wywoławcza: 150 000 zł
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163
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

165
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

164
Sygnet
art déco, 1920–1930

złoto, pr. 3, m. 9,44 g, 3 szt. diamentów:
1.  centralny: szlif antyczny ok. 1,22 ct, 

H/VS1
2.  diament w starym szlifie brylantowym 

ok. 1,14 ct, K/P2
3.  diament w starym szlifie brylantowym 

ok. 1,07 ct, H/SI2

cena wywoławcza: 45 000 zł
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169
Bransoletka
współczesna

złoto, pr. 3, m. 13,78 g, 35 szt. 
brylantów łącznie ok. 5,60 ct, H-I/SI2-P

cena wywoławcza: 22 000 zł

168
Kolczyki na sztyfcie

współczesne

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

I, czystość: VVS1
2. brylant o masie 1,02 ct, barwa: H, 

czystość: SI1
Łączna masa brylantów: 2,09 ct

dwa certyfikaty do kamieni z DPL (Idar 
Oberstein) 

cena wywoławcza: 55 000 zł

166
Wisior
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 2,90 g, granat 
ok. 0,59 ct, diament w szlifie antycznym 
ok. 0,48 ct, H/SI1, tanzanit 2,61 ct, 
klasyfikacja AAA

cena wywoławcza: 10 000 zł

167
Pierścionek

współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 2,65 g, 20 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,12 ct, H/SI, 

tanzanit 1,53 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł
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173
Bransoletka
II poł. XIX w.

złoto, pr. 56, m. 11,30 g, 7 szt. brylan-
tów łącznie ok. 1,40 ct, I-J/SI-P2

cena wywoławcza: 8 000 zł

172
Pierścionek

Warszawa, k. XIX w. 

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

H-I/SI

cena wywoławcza: 5 000 zł

170
Kolczyki
współczesne

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 5,10 g, 
2 szt. szafirów łącznie ok. 3,20 ct, 24 
szt. diamentów w szlifie 8/8 ok. 0,33 ct, 
H-J/VS-P2, 2szt. diamentów w starym 
szlifie brylantowym ok. 0,12 ct, H-I/SI

cena wywoławcza: 4 500 zł

171
Bransoletka
1930–1940

złoto, pr. 0,585, m. 22,13 g, 3 szt. 
diamentów w szlifie antycznym łącznie 
1,41 ct:
1. 5 × 5,3 × 3,5 mm ok. 0,76 ct
2. 4,2 × 4 × 2,5 mm ok. 0,34 ct
3. 4,2 × 4 × 2,3 mm ok. 0,31 ct
barwy: K-L, czystość: SI
14 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 12 000 zł
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176
Broszka
XIX/XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 7,54 g, 23 szt. 
rozet i rautów diamentowych

cena wywoławcza: 2 200 zł

178
Komplet spinek 
frakowych do 
mankietów i kołnierzyka
Holandia, Amsterdam,  
pocz. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 11 g, 
macica perłowa

cena wywoławcza: 3 000 zł

174
Pierścionek
1930–1940

złoto, pr. ok. 0,500, srebro, m. 2,60 ct, 
diament w starym szlifie brylantowym 
ok. 0,35 ct, I-J/SI2, 12 szt. leukoszafirów

cena wywoławcza: 3 000 zł

175
Pierścionek

I poł. XX w.

złoto, pr. 56, m. 2,28 g, brylant w starym 
szlifie brylantowym ok. 0,28 ct, H/SI2

cena wywoławcza: 2 000 zł
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182
Krzyżyk
I poł. XX w.

złoto, srebro, m. 0,68 g, diament 
ok. 0,04 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł

181
Broszka

St. Petersburg, II poł. XIX w.

złoto, pr. ok. 0,585, m. 10,50 g, złotnik: 
A.S., minitura

cena wywoławcza: 6 000 zł

179
Sekretnik
XIX w.

srebro zlocone, m. 7,13 g

cena wywoławcza: 1 000 zł

180
Broszka

II poł. XIX w.

zloto, srebro, m. 10,12 g, onyks

cena wywoławcza: 1 800 zł
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186
Bransoletka
współczesna 

złoto, pr. 2, m. 7,95 g, 6 szt. ametystów 
łącznie ok. 2,58 ct w szlifie łezki

cena wywoławcza: 2 400 zł

185
Wisior

złoto, pr. 0,585, m. 4,33 g, brylant 
ok. 0,66 ct, H-I/VS

cena wywoławcza: 8 000 zł

183
Bransoletka
współczesna 

złoto, pr. 2, m. 24,57 g

cena wywoławcza: 6 000 zł

184
Broszka
II poł. XX w.

srebro złocone, m. 8,68 g, 25 szt. 
granantów

cena wywoławcza: 1 400 zł
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191
Broszka

Józef Fajngold, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m. 8 g

cena wywoławcza: 900 zł

190
Pierścionek
Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 19 g, bursztyn

cena wywoławcza: 600 zł

188
Pierścionek

Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 20 g, bezbarwny 
kamień (?)

cena wywoławcza: 750 zł

187
Bransoletka
Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 24 g

cena wywoławcza: 400 zł

189
Broszka
Orno, po 1986 r.

srebro niecechowane, m. 14 g

cena wywoławcza: 250 zł
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195
Broszka róża

Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 14 g

cena wywoławcza: 350 zł

194
Pierścionek
Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 800, m. 17 g, agat

cena wywoławcza: 350 zł

192
Klipsy

Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 9 g

cena wywoławcza: 250 zł

193
Obroża
Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 800, m. 76 g

cena wywoławcza: 600 zł
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173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

198
Cukiernica skrzynkowa 

z konikiem
Wiedeń, 1829 r.

srebro pr. 13 łut, w. 577 g 
wym. 11 × 9 × 12 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

197
Cukiernica skrzynkowa
Poznań, ok. poł. XIX w.

srebro pr. 12 łut, w. 386 g, 
imiennik złotnika nieczytelny (SW)?, 
wym. 8 × 14 × 10 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

196
Empirowy kabaret na ocet i oliwę
M. Ch. Denis-Noel, Paryż, 1826–1837 r.

srebro pr. 1 (950), w. 876 g, 
wys. 30,5 cm, szkło ręcznie formowane, 
grawerowane w motyw konwalii, 
wys. karafek 23 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
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199
Komplet 6 łyżeczek 

do herbaty
Malcz, Warszawa, 1864 r.

srebro pr.84, w. 144 g,  
dł. 15 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

200
Świecznik
Malcz, Warszawa, 1859 r.

srebro pr. 84, w. 174 g, wys. 18 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

201
Para świeczników
Malcz, Warszawa, 1866 r.

srebro pr. 84, w. 554 g, wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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205
Podstawa do lampy oliwnej (?) 

Imago Artis, Kraków, ok. poł. XX w.

srebro pr. 3, w. 385 g, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

204
Cukiernica
Jan Federowicz, Kraków, 1920–1931 r.

srebro pr.3, wewnątrz złocone, w. 513 g, 
wys. 12 cm, dł. 15 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł

202
Talerz srebrny

Polska, pocz. XX w.

srebro pr. 12 łut, śr. 32 cm, w. 938 g 
Punce nieznane - prawdopodobnie fanta-

zyjne. Brzeg zdobiony morywem palmetki.

cena wywoławcza: 3 500 zł

203
Kubek kiduszowy
Pogorzelski, Warszawa, ok. poł. XIX w.

srebro pr. 84, w. 78 g, wys. 7 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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209
Kubek srebrny Królowej 

Małgorzaty
Michelsen, Kopenhaga, pocz. XX w.

srebro pr. 925,  w. 168 g, wys. 8,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

208
Cukiernica
Samuel Kirk & Son Co., USA, 
1896–1914 r.

srebro pr. 925, bogato repusowane,  
na brzuścu dodatkowe cechy importowe, 
londyńskie, z 1914 r.,  waga 714 g, 
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł

206
Mlecznik

Henri Nevir, Berlin, ok 1860 r.

srebro pr. 12 łut, w. 162 g  
wys. 9 cm, dł. 17 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

207
Cukiernica
Budapeszt, Austro-Węgry, I ćw. XX w.

srebro pr. 3, wys. 6,5 cm, dł. 11 cm, 
w. 146 g

cena wywoławcza: 1 200 zł
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213
Para świeczników

Jakubowski i Jarra, Kraków, k. XIX w.

mosiądz ze śladami srebrzenia, 
wys. 33 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

215
Skarbonka „Jaś i Małgosia”

Plewkiewicz, Warszawa, pocz. XX w.

plater na cynie, wys. 7 cm

cena wywoławcza: 800 zł

214
Cukiernica
Sandrik, Austro-Węgry, pocz. XX w.

plater na mosiądzu, wys. 10,5 cm, 
dł. 14 cm

cena wywoławcza: 950 zł

211
Papierośnica

Moskwa, Rosja, 1896 r.

srebro niellowane, pr. 84, 
w. 107 g, dł. 9 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

210
Papierośnica z powozem
Moskwa, Rosja, 1874 r.

srebro niellowane, pr. 84, w. 
112,59 g dł. 11 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

212
Papierośnica
Krupski i Matulewicz, Warszawa, 
1930–1940 r.

srebro, wewnątrz złocone, pr. 3, 
w. 154 g, dł. 8,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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219
Para czarek na sake w stylu Imari
Arita, Japonia, okres Edo, I poł. XVIII w.

porcelana malowana ręcznie kobaltem 
podszkliwnie, czerwienią żelazową 
naszkliwnie, złocona, wys. czarek 3 cm, 
śr. spodków 9,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

218
Talerz z kogutami
Chiny, okres Yongzheng (1723–1735)

porcelana malowana naszkliwnie w stylu 
familie rose, śr. 28,5 cm, sygn.  
na spodzie podwójnym kołem, drobne 
ubytki na krawędzi

cena wywoławcza: 5 000 zł

216
Talerz

Chiny, ok. poł. XVIII w.

porcelana malowana ręcznie, kobaltem 
podszkliwnie, śr. 23 cm

cena wywoławcza: 500 zł

217
Waza z przedstawieniami Shulao 
i dostojników
Chiny k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, podszkliw-
nie kobaltem, szkliwo celadonowe, 
wys. 43 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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224
Półmisek

Miśnia, ok. 1750 r.

porcelana malowana ręcznie w motyw 
„Deutsche Blumen”, dł. 25,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł

223
Para mis
Miśnia, ok. 1750 r.

porcelana malowana ręcznie w motyw 
„Deutsche Blumen”, śr. 24 cm, 
wys. 5,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

221
Wazonik

Kutani, Japonia, k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 16 cm

cena wywoławcza: 800 zł

220
Talerzyk
Chiny, XIX w.

porcelana szkliwiona celadonem, 
malatury naszkliwne, w typie familie 
verte, śr. 19 cm

cena wywoławcza: 600 zł

222
Filiżanka ze 
spodkiem Miśnia
1774–1817 r.

porcelana malowana 
recznie, wzory orientalne, 
spodek dobierany, 
wys. filiżanki 4,5 cm, 
śr. spodka 13,5 cm

cena wywoławcza: 
400 zł
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225
Czarka ze spodkiem

Miśnia, ok. 1780 r.

porcelana malowana ręcznie, pod-
szkliwnie kobaltem, malarz Johann 

Christian Zschentsch, wys. czarki 
4 cm, śr. spodka 12 cm

cena wywoławcza: 950 zł

226
Teryna
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, podszkliw-
nie kobaltem, motyw kwiatów i owadów, 
wys. 18 cm, dł. 33 cm, II gat.

cena wywoławcza: 1 200 zł

227
Paterka z pawiami 

i owadami
Miśnia, k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie 
– poza manufakturą, złocona, 

dł. 26,5 cm, II gat.

cena wywoławcza: 600 zł

229
Paterka z owocami

Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, dł. 22 cm

cena wywoławcza: 600 zł

228
Filiżanka w stylu Biedermeier
Miśnia, ok. 1840 r.

porcelana złocona, wys. filiżanki 7,5 cm, 
śr. spodka 13,5 cm, przetarcia złoceń  
na spodku

cena wywoławcza: 600 zł
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231
Filiżanka ze spodkiem 

w róże
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. filiżanki 5 cm, śr. spodka 

10,5 cm, II gat.

cena wywoławcza: 250 zł

230
Filiżanka ze spodkiem 
w kwiaty
Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 4 cm, śr. spodka 
12,5 cm, II gat.

cena wywoławcza: 350 zł

232
Tacka ze wzorem 
stolikowym
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie pod-
szkliwnie i naszkliwnie, złocona, 
dł. 26,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

233
Patera dekoracyjna

Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
śr. 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

235
Filiżanka

Berlin, 1914-1919 r.

porcelana malowana recznie, 
zlocona, fason Neuzierat, 

wys. filiżanki 5,5 cm, 
śr. spodka 15,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

234
Patera dekoracyjna
Miśnia, 1924-1934 r.

porcelana malowana 
ręcznie, bogato złocona, 
dł. 30 cm, I gatunek

cena wywoławcza:  
1 200 zł
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173
Taca szklana

Europa Zachodnia, poł. XX w.

szkło, metal niklowany, 
43 × 26 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

240
Sprzedawca drobiu,  
z serii Cris de Paris

Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie,  
złocona, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

239
Para dzieci
Berlin, ok. 1830-40 r.

porcelana malowana ręcznie,  
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

236
Para filiżanek z ptaszkami
Guerin & Cie, Paryż, Limoges, 
k. XIX w.

porcelana malowana na szablonie, 
złocona, wys. filiżanek 6 cm, 
śr. spodków 12,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

237
Filiżanka do mokki

Ohme, Szczawienko, Śląsk ok. 1910 r.

porcelana złocona, wys. filiżanki 4 cm, 
śr. spodka 11,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

238
Komplet śniadaniowy
Pirkenhammer, Czechosłowacja, 
ok. 1930 r.

porcelana malowana recznie, 
bogato złocona, model Carlsbad, 
wys. filiżanki 5,5 cm, śr. spodka  
14,5 cm, śr. talerzyka 18,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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241
Półmisek

Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie, wzór 
cebulowy, dł. 34 cm, II gat.

cena wywoławcza: 750 zł

242
Komplet 6 talerzyków
Miśnia, po 1934 r.

porcelana dekorowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie,  śr. 14 cm, 
wzór cebulowy

cena wywoławcza: 600 zł

243
Teryna

Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie, 

wzór cebulowy, wys. 27 cm, 
dł. 38 cm, II gat.

cena wywoławcza: 1 200 zł

245
Terynka

Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie, 

wzór cebulowy, wys. 15 cm, 
dł. 21,5 cm, I gat.

cena wywoławcza: 1 000 zł

244
Sosjerka
Miśnia, pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
kobaltem podszkliwnie, wzór cebulowy, 
wys. 9,5 cm, dł. 25 cm, I gat.

cena wywoławcza: 400 zł
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248
Tancerka
Giesche, Katowice - Bogucice, 
lata 30. XX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 21 cm, po restauracji - dorabiane 
dłonie, ramię po naprawie

cena wywoławcza: 1 000 zł

250
Talerz dekoracyjny 

z barbakanem 
w Krakowie

Chodzież, 3 ćw. XX w.

porcelit malowany ręcznie, 
podszkliwnie kobaltem, 

śr. 33,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

249
Talerz dokoracyjny „Tysiąclecie 
Państwa Polskiego” Chodzież
Kwiatogal, po 1966 r.

porcelana ręcznie malowana, dekoracje 
natryskowe, drapane, złocona, sygn. na 
odwrocie: Czurin, naklejka: Spółdzielnia 
Przemysłu Ludowego i Artystycznego 
„Kwiatogal”, śr. 24 cm

cena wywoławcza: 500 zł

246
Talerz secesyjny z motywem 
pejzażowym
Jaeger & Co., pocz. XX w.

porcelana dekorowana podszkliwnie, 
śr. 27 cm

cena wywoławcza: 250 zł

247
Kufel do piwa 

z motywem biesiadujących 
krasnoludków

Niemcy, ok. 1900 r.

kamionka, pokrywa cynowa, 
wys. 22 cm, poj. 0,5 L

cena wywoławcza: 400 zł
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252
Arlekin

proj. János Török, Pecz, Węgry, 
1970-1980 r.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 18 cm

cena wywoławcza: 550 zł

251
Wazon jazz
proj. János Török, Pecz, Węgry, 
1970-1980 r.

porcelana malowana natryskowo 
i ręcznie, wys. 41 cm

cena wywoławcza: 850 zł

253
Wiolonczelista
proj. János Török, Pecz, Węgry, 
l. 60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, wys. 22 cm

cena wywoławcza: 550 zł

254
Wazonik na ikebanę

Pruszków l. 60. XX w.

porcelit, malatury natryskowe, dekora-
cja drapana, wys. 8 cm, dł. 10 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

256
Dziewczyna siedząca
Chodzież, l. 50.-60. XX w.

proj. Henryk Jędrasiak, 
porcelana malowana ręcznie, 

wys. 15 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

255
Dwa koty siedzące
proj. Mieczysław Naruszewicz,  Ćmielów, 
lata 60. XX w.

porcelana malowana, wys. 16 cm,  
sygn. pod spodem znakiem firmowym

cena wywoławcza: 1 000 zł
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259
Szklanica w stylu biedermeier

Czechy, ok. poł. XIX w.

szkło uranowe, fasetowane, dekorowane białą 
emalią, złocone, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

261
Patera na ciastka

Polska, l. 30. XX w.

szkło prasowane, matowione, 
koloru żółtego, śr. 28 cm

cena wywoławcza: 300 zł

260
Wazon
Orrefors, Szwecja, ok. 1930 r.

szkło fasetowane, ryte, wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

257
Talerz dekoracyjny

Zakłady Karolina, Jaworzyna 
Śląska, 3 ćw. XX w.

porcelana malowana natrysko-
wo, dekoracje wybierane,  

śr. 32 cm

cena wywoławcza: 400 zł

258
Lampka kaczor Donald
Zygmunt Buksowicz, Steatyt Katowice, 
2. poł. XX w.

porcelana malowana ręcznie farbami 
iryzującymi, wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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263
Dzban

Huta Szkła Sudety, Polska,  
l. 60-70. XX w.

szkło, wys. 22,5 cm 
cena wywoławcza: 300 zł

262
Kufel
Huta Szkła Sudety, Polska,  
l. 60-70. XX w.

szkło, wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

264
Kufel
Huta Szkła Sudety, Polska, l. 
60–70. XX w.

szkło, wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

AUKCJA VARIA (39) | SZKŁO

265
Sowa

Murano, lata 80. XX w.

szkło przezroczyste, warstwowe, 
w odcieniach ugru i oranżu, wys. 30 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

266
Wazon
Krakowski Instytut Szkła, 
ok. 1970 r.

proj. Zofia Pasek (?), 
szkło barwione w masie, 
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 400 zł

267
Gabriela Kowalska

Wazon
2006 r.

szkło ręcznie formowane, barwione 
w masie i bezbarwne, wys. 23 cm, 

sygn. na spodzie: G Kowalska 
2006

cena wywoławcza: 700 zł
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268
Ireneusz Kiziński 
(1937-2008)

Forma dekoracyjna z serii Wichry
lata 70/80. XX w., huta Wołomin

szkło żaroodporne, wolnoformowane 
ręcznie, barwione w masie, wys. 60 cm

Wystawiany:
Formy dekoracyjne z huty szkła 
w Wołominie, W ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2007 r., Wołomin 2007 r.

cena wywoławcza: 2 000 zł

269
Ireneusz Kiziński 
(1937-2008)

Forma dekoracyjna
Halny, lata 70/80 XX w., huta Wołomin

szkło żaroodporne, częściowo mrożone, antico, 
barwione w masie na kolor żółto-zielony, wys. 
63 cm, forma uszkodzona od środka, bez 
wpływu na ekspozycję
Wystawiany:
Formy dekoracyjne z huty szkła w Wołominie, 
W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
2007 r., Wołomin 2007 r.

cena wywoławcza: 1 000 zł

270
Ireneusz Kiziński 

(1937-2008)

Wazon
seria Wichry, lata 70/80 XX w.,  

huta Wołomin

szkło żaroodporne, mrożone, antico, 
barwione w masie czerwonymi smugami, 

wys. 59 cm

Wystawiany:
Formy dekoracyjne z huty szkła 

w Wołominie, W ramach Europejskich 
Dni Dziedzictwa 2007 r., Wołomin 

2007 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł



187186 SOPOCKI DOM AUKCYJNY AUKCJA VARIA (39) | VARIA

272
Anna Łopieńska

Popiersie Hucułki

brąz, postument marmur,  
wys. 15 cm, sygn. A. Łopieńska

cena wywoławcza: 800 zł

271
Tacka secesyjna
Polska (?) pocz. XX w.

mosiądz, 12,5 × 25,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

273
Anna Łopieńska

Kubek

brąz, 7,5 × 14,  
sygn. na spodzie: A. Łopieńska

cena wywoławcza: 800 zł

274
Matka Boska Immaculato
Niemcy k. XIX w.

plakieta porcelanowa, 13 × 10 cm, 
oprawa srebro pr. 800, wym. całości 
23 × 18 cm,

cena wywoławcza: 6 500 zł
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275
Zegarek kieszonkowy
Movado, Szwajcaria, pocz. XX w.

kieszonkowy, manualny, koperta złota 
14k, numer koperty 876614, nr ref. 
modelu 45541, opakowanie sklepowe 
Lilpop, Warszawa, dołączony certyfikat

cena wywoławcza: 5 000 zł

Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA VARIA (39)

Warszawa, 16 grudnia 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 
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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 



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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WOWRO JĘDRZEJ  126
WYCZÓŁKOWSKI LEON  43
ZACHAREWICZ WITOLD ANDRZEJ  88
ZAJĄC RYSZARD  89
ZAK EUGENIUSZ  129
ZIESENIS JOHAN GEORG  3
ZIOMEK TEODOR  22
ZYCH WŁADYSŁAW  78
ŻELECHOWSKI KASPER  29
ŻEMOJTEL JANINA  117



poz. 162. Pierścionek współczesny, złoto, pr. 0,585, diament w szlifie szmaragdowym ok. 3,35 ct, barwa: I-J, czystość: VS, symetria: 
bardzo dobra, do obiektu dołączono certyfikat laboratoryjny - HRD Antwerp - Jewellery Report



AU
KC

JA
 V

AR
IA

 (
39

) 
(6

/2
02

0)

C
EN

A
: 

2
0

 z
ł (

z 
5

%
 V

AT
) 

IS
BN

 9
78

-8
3-

66
50

7-
33

-3




