
Poz. 274
Teryna na stopie z pokrywą z motywem jelenia i zająca,  
Theodor Julius Günther, Berlin, ok. 1850 r.
srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g

AUKCJA VARIA (41) 
Warszawa, 19 maja 2021, godz. 19.00



Poz. 12 – Julian Fałat (1853–1929) 
Brzozy w nieświerzu, ok. 1910 r. 
tech. mieszana, tektura, 33,5 × 24,5 cm, sygn. l.d.: Jfałat/nieśwież



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 5 maja 2021 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, 19 maja 2021 (środa), godz. 19.00
AUKCJA VARIA (41)



Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

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

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

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

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

Otrzymuj powiadomienia o nowych 
aukcjach organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny

Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
licytacji organizowanej przez nas

Zarejestruj się szybko i bezpiecznie 
na wszystkie nasze aukcje

Personalizuj naszą aplikację mobilną 
i licytuj w sposób, który preferujesz

live.sda.pl
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3
Adam Pełczyński
(1865 Gorlice – 1926)

Topole nad rozlewiskiem

olej, deska, 46 × 34 cm, 
sygn. p.d.: A.Pełczyński

cena wywoławcza: 6 000 zł

1
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Widok włoski

akwarela, papier, 34 × 26 cm, 
sygn. śr.d.: T. Cieślewski

cena wywoławcza: 1 800 zł •

2
MN
(XIX w.)

Portret dziewczyny, ok. 1900 r.

olej, płótno, 54 × 48 cm,  
sygn. słaboczytelnie p.d.

cena wywoławcza: 2 800 zł
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4
Stanisław Klimowski
(Kraków 1891 – Katowice 1982)

Portret matki artysty, 1911 r.

olej, płótno, 99 × 79 cm, sygn. l.g.: 
SKlimowski, na blejtramie naklejki 
wystawowe Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie z 1913 r. oraz Biura 
Wystaw Artystycznych w Katowicach.

Wystawiany:
–  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

w Krakowie, sierpień 1913 r.

Wymieniony:
–  Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 

w Krakowie, sierpień 1913 r., poz. 34, 
str. 8

cena wywoławcza: 16 000 zł •
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5
Józef Anatoliusz 
Kraczkowski
(1854–1914)

Pejzaż wiejski

akwerela, papier,  
24 × 34 cm,  
sygn. l.d.:  
J. Krackowskiu

cena wywoławcza:  
8 000 zł

6
Wawrzyniec 
Chorembalski
(1888 Zawichost – 
1965 Warszawa)

Przed kościołem 
oo.Bernardynów 
na Czerniakowie

olej, płótno, 
28,5 × 36 cm, 
sygn. p.d.: W.Cho-
rembalski, opisany 
na odwrocie: WAW.
CHOREMBALSKI

cena wywoławcza: 
1 500 zł •

7
Franciszek Kostrzewski

(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Scena rodzajowa, ok. 1909 r.

akwarela, papier, 44 × 34,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: F.Kostrzewski/1909?

cena wywoławcza: 2 500 zł

8
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 

2009 Warszawa)

Bez tytułu, przed 1950 r.

ołówek, papier, 29,5 × 20,7 cm,  
na odwrocie potwierdzenie autentyczności

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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9
Franciszek Zajchowski
(1860–1923)

Stary dom pod miastem, 1891 r.

olej, płótno naklejone na deskę, 
42 × 49 cm, sygn. i dat. l.d.: 
Zajchowski/1891

cena wywoławcza: 3 800 zł

10
Tadeusz Esper Karski
(II poł XIX w.)

Pejzaż nabrzeżny

olej, płótno, 50 × 39,5 cm,  
sygn. p.d.: Tadeusz Esper Karski

cena wywoławcza: 3 800 zł

11
MN

(I poł. XX w.)

Pejzaż 
z wiatrakiem

olej, płótno, 
14 × 35 cm,  

sygn. l.d.: M.Mohr

cena  
wywoławcza:  

1 000 zł
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12
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Brzozy w Nieświerzu, ok. 1910 r.

tech. mieszana, tektura, 33,5 × 24,5 cm, 
sygn. l.d.: JFałat/Nieśwież

cena wywoławcza: 37 000 zł
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15
Bolesław Jan Czedekowski
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Akt w pejzażu, 1918 r.

olej, tektura, 22 × 34 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 1918 Czedekowski B.

cena wywoławcza: 5 000 zł •

13
Stanisław Klimowski
(Kraków 1891 – Katowice 1982) 

Portret dziecka, 1922 r.

olej, tektura, 39,5 × 30 cm, sygnowany, 
opisany i datowany u dołu: SKlimowski 
Wiśnicz 1922. XI, na odwrociu dwie 
nalepki wystawowe z Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie 
oraz fragment nalepki z tytułem pracy: 
Tłuścioszek

cena wywoławcza: 4 000 zł •

14
Emil Krcha
(1894 Kałusz –1972 Kraków)

Martwa natura z figurką

olej, tektura, 50 × 35,5 cm, 
sygn. p.d.: E. Krcha

cena wywoławcza: 3 400 zł •
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17
Stanisław Żurawski
(1889 Lwów – 1976 Kraków)

Półakt

olej, płótno, 49 × 34 cm,  
sygn. p.d.: St.Żurawski

cena wywoławcza: 3 200 zł •

16
Zofia Albinowska
(1886–1971)

Martwa natura z begonią

olej, płótno, 40 × 60 cm,  
sygn. l.d.: Zofia Albinowska

cena wywoławcza: 7 500 zł •

18
Jan Stanisławski 

(1860 Olszana/Ukraina – 
1907 Kraków)

Plac Św. Marka 
w Wenecji, 1909 r.

litografia barwna na kremo-
wym papierze, 24 × 27 cm, 

sygn. na kamieniu l.d.: JS.

Literatura:
I. Kossowska, Narodziny 

polskiej ..., il. 176; Litografia 
Polska od 1900 roku, Kraków 

1994, il. s. 931.

cena wywoławcza: 900 zł



1918 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | Malarstwo

22
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Dziewczyna i ułan, 1935 r.

olej, sklejka, 35 × 25 cm, 
sygn i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1935 r.

cena wywoławcza: 18 000 zł •

19
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akty, 1916 r,

autolitografia, papier, 33 × 38 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Weiss 1916

cena wywoławcza: 800 zł

20
Edward Okuń

(1872 Wólka Zerzeńska – 1945 
Skierniewice)

Śpiew pierwszy

cynkografia dwubarwna, papier, 
12 × 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

21
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Śpiew piąty

cynkografia dwubarwna, papier, 
13 × 19 cm w świetle passe-partout, 
sygn. monogramem wiązanym na płycie 
l.d.: OE.
Ilustracja do „Mistrza Twardowskiego” 
Leopolda Staffa, wydanie pierwsze, Lwów, 
1902.

cena wywoławcza: 500 zł
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23
Basile Poustochkine
(1893 Moskwa – 1973 Neuilly sur 
Seine)

W parku

olej, płótno, 17,5 × 28 cm, 
sygn. B. Poustochkine

cena wywoławcza: 2 200 zł •

24
Jan Stępień
(1895 Policzna – 1976 Włocławek)

Spotkanie przy studni, 1941 r.

ołówek, papier, 30 × 40 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: J. Stępień/1941

cena wywoławcza: 1 900 zł •

25
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

U wodopoju, 1922 r.

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

cena wywoławcza: 4 500 zł •
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26
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pieśń ziemi, 1930 r.

olej, płyta, 34 × 26 cm, sygn. i dat. p.d.: 
Wlastimil Hofman/1930

cena wywoławcza: 19 000 zł •
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28
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Portret mężczyzny  
– prof. Jerzy Drozdowski

olej, płótno, 150,5 × 80 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Karsznie-
wicz/Kraków

cena wywoławcza: 6 500 zł

27
Zygmunt Waliszewski
(1897 Petersburg – 1936 Kraków)

Pejzaż podkrakowski, 1936 r.

akwarela, gwasz, papier, 
36,5 × 52,5 cm, sygn. l.d.: Kraków 
1936 Z. Waliszewski, na odwrocie 
dedykacja: Z serdecznymi pozdrowieniami 
dla p.Leona

cena wywoławcza: 6 000 zł
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29
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Cynerarie, 1929 r.

olej, tektura, 97,5 × 69 cm, sygn. i dat. 
l. d.: A. Karpiński./29., na odwrocie 
nalepka Salonu Dzieł Sztuki Kazimierza 
Wojciechowskiego w Krakowie z 1929 
roku z tytułem pracy i datą

cena wywoławcza: 70 000 zł •
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30
Stanisław Straszkiewicz
(1870–1925)

Wiatrak na śnieżnym stepie, 
1924 r.

olej, płótno, 60,5 × 90,5 cm, sygn. p.d.: 
STANISŁAW STRASZKIEWICZ 1924 r.

cena wywoławcza: 18 000 zł
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31
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Chłopiec na ławce, 1948 r.

akwarela, ołówek, papier, 51 × 44 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: 
Jerzy Mierzejewski/Szlemabark 1948

cena wywoławcza: 2 500 zł •

32
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Zima, 1872 r.

akwarela, papier, 28,5 × 38,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Tadeusz Rybkowski 872

cena wywoławcza: 6 000 zł

33
Jerzy Mierzejewski

(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Scena rodzajowa  
ze Szlembarka, 1948 r.

akwarela, ołówek, papier, 53 × 40 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Mierzejewski/

Szlembark 48

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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34
Kamil Adam Romuald 

Witkowski?
(1876–1950)

Rozlewisko

olej, płótno, 25 × 22,5 cm,  
sygn. l.d.: K. Witkowski

cena wywoławcza: 5 000 zł •

35
Kuliński
(I poł XX w.)

Chata

olej, płótno, 
48,5 × 68,5 cm,  
sygn. p.d.: Kuliński

cena wywoławcza: 
1 500 zł

36
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Pejzaż z brzozami

akwarela, papier, 50 × 70 cm,  
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 8 000 zł
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38
Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Wesoła jazda saniami

olej, płótno, 32 × 49 cm,  
sygn. p.d.: Cz. Wasilewski

cena wywoławcza: 15 000 zł

37
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Rozmowa przy sanich

olej, płótna, 34 × 44 cm,  
sygn. l.d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 9 000 zł
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40
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż tatrzański z Giewontem 
w tle, k. XIX w.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
26 × 36 cm, sygn. p.d.: St.Kamocki

cena wywoławcza: 10 000 zł

39
Oleksa Nowakiwskij
(1872 Obodiuka – 1932 Lwów)

Pejzaż z drzewem, 1913 r.

olej, tektura, 32,5 × 42,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: 22.IV.1913  
Al.Nowakowski

cena wywoławcza: 8 500 zł
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41
Ludwik 
Grabowski
(1884–1982)

Pejzaż zimowy

olej, tektura, 
21 × 31 cm, sygn. 
p.d.: L.GRABOWSKI

cena wywoławcza: 
800 zł •

42
Michał 
Boruciński
(1885–1976)

Pejzaż 
z Wolburki, 
1944 r.

ołówek, papier, 
17,7 × 18,3 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 
M.BORUCIŃSKI 
X.44, na odwrocie 
opisany ołówkiem: 
Rys. Borucińskiego/
Wolburki/Grobla 
i drzewo

cena wywoławcza: 
600 zł •

43
Jan Kazimierz 

Olpiński
(1875 Lwów – 

1936 tamże)

Zima

olej, płótno, 
48,5 × 68,5 cm, 

sygn. l.d.: Olpiński

cena wywoławcza: 
1 500 zł

44
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przy saniach

akwarela, papier, 16 × 31 cm, 
sygn. l.d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 1 800 zł
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45
Stanisław Grzyms
(I poł. XX w.)

Góralka

pastel, papier, 61,5 × 41,5 cm  
w świetle oprawy, sygn. l.d.: Grzyms

cena wywoławcza: 1 500 zł

46
Stanisław 
Kamocki 
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Siedzący góral

ołówek, papier, 
16,5 × 23 cm

Pochodzenie:
–  kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
800 zł

47
Franciszek Zajchowski

(1860–1923)

Krakowianka

olej, tektura, 34 × 23,5 cm, 
sygn. l.d.: F.Zajchowski

cena wywoławcza: 1 800 zł

48
Stanisław Gibiński
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Pejzaż leśny, 1923 r.

akwarela, gwasz, papier, 
48 × 66 cm, sygn. i dat. p.d.: 
S. Gibiński/1923

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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49
Stanisław 
Kamocki
(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Pogorzelisko

akwarela, papier, 
14 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 
1 200 zł

50
MN
I poł. XX w.

Nenufary

olej, tekrura, 
18 × 28 cm, 
sygn. p.d.: H.Klotz

cena wywoławcza: 
500 zł

51
Stanisław 

Chlebowski
(1890 Braniewo – 

1969 Gdańsk)

Pejzaż, 1939 r.

olej, płótno, 
78 × 74 cm, sygn. 

l.d.: St. Chlebow-
ski/1939

cena wywoławcza: 
2 000 zł •

52
Kazimierz 

Poczmański
(1900–1982)

Pejzaż, 1966 r.

olej, tektura, 
34 × 44 cm, sygn. 

i dat. l.d.: K. PO-
CZMAŃSKI/1966

cena wywoławcza: 
1 500 zł •
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53
Henryk 
Lewensztadt
(1893–1962)

Motyw 
z przedmieścia, 
lata 40. XX w.

pastel, papier, 
40 × 53,5 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
l. d.: H. Lewensztadt 
… (data zatarta).

cena wywoławcza: 
3 000 zł •

54
MN
(XIX w.)

Pejzaż miejski

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 
27 × 38 cm,  
sygn. monogramem 
l.d.: K.P.

cena wywoławcza: 
800 zł

55
Tadeusz Marczewski
(1879–1963)

Portret kobiety na tle miasta, 
ok. 1940 r.

olej, sklejka, 50 × 40 cm, sygn. i dat. 
p.d.: TAD. MARCZEWSKI 40 (?)

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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57
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziewczyna

olej, płyta, 10 × 14 cm,  
sygn. l.d.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 10 000 zł •

56
Jan Rembowski
(1879 Wawrzyszew – 1923 Warszawa)

Dziewczyna w chuście

kredka, papier, 45 × 30 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Jan Rembowski

cena wywoławcza: 4 000 zł
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59
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Chaty w zimowym pejzażu

olej, płótno, 42 × 51,5 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

cena wywoławcza: 7 000 zł •

58
MN-naśladowca Mikhaila 
Germasheva
(I poł. XX w.) ”

Powrót niosącej wodę, 1914 r.

olej, płótno 56 × 38 cm, sygn. i dat. l.d.: 
cyrylicą słaboczytelnie/1914

cena wywoławcza: 5 000 zł
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62
Mieczysław Serwin-Oracki
(1912–1977)

Sukiennice w Krakowie,  
przed 1942 r.

olej, tektura, 50 × 69 cm,  
sygn. p.d.: m. oracki – Serwin, na odwro-
cie fragmentarycznie zachowana naklejka 
z dedykacją z 1942 roku

cena wywoławcza: 3 500 zł •

60
Andrzej 
Starzycki
(1949–2010)

Plac zamkowy, 
2003 r.

olej, płótno, 
33 × 46 cm, sygn. 
p.d.: Starzycki oraz 
na odwrocie: Andrzej 
Ostoja-Starzycki/
Warszawa 2003

cena wywoławcza: 
800 zł •

61
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 
2008 Łódź)

Łódzka dorożka, 
lata 50/60 XX w.

ołówek, papier, 
20 × 28 cm, 
sygn. l.d.: JW

cena wywoławcza: 
300 zł •
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64
Michaił Titow
(ur. 1959 r. Krasnydar)

Akt, ok. 1990 r.

olej, płótno, 80 × 57,50 cm,  
sygn. l.d.: MTitow

cena wywoławcza: 4 500 zł •

63
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Kwiaty w wazonie

olej, tektura, 70 × 49 cm, 
sygn. p.śr.: aneri

cena wywoławcza: 8 500 zł •
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65
Czesław Zawadziński
(1878–1956)

Białe róże

olej, płyta, 61 × 50 cm, 
sygn. p.d.: Zawadziński

cena wywoławcza: 1 800 zł •

66
Z. Filewicz
(I poł. XX w.)

Różnokolorowe 
bzy w wazonie

olej, tektura, 
13 × 19 cm,  
sygn. p.d.:  
Z. Filewicz

cena wywoławcza: 
500 zł

67
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Białe lilie w wazonie

litografia, papier, 75 × 64 cm, sygn. l.d.: 
na płycie: Kisling, p.d.: pod płytą: pieczęć 

Atelier Kisling z podpisem Jean Kisling, 
l.d.: ołówkiem l.d.: 146/150

cena wywoławcza: 1 800 zł •

68
Helena Teodorowicz-Karpowska

(1897–1944)

Portret kobiety

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

Antona

cena wywoławcza: 4 800 zł
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70
Georg Wichmann
(1876 Lwówek Śląski – 1944 Szklarska 
Poręba)

Śnieżne Kotły

olej, płyta, 72 × 94 cm, 
sygn. p. d.: G. Wichmann

cena wywoławcza: 15 000 zł

69
Otto Thiele
(1870 Rokita (zachodiopomorskie) – 
1955 Bonn)

Zima w Szklarskiej Porębie

olej, płótno, 75 × 101 cm,  
sygn. l. d.: Otto Thiele

cena wywoławcza: 8 000 zł •
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72
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Ulica w Gdańsku

olej, płyta pilśniowa, 81 × 71 cm,  
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 5 500 zł •

71
Maximilian Bernhard Sturmhoefel
(1853 Gdańsk – 1913 tamże)

Małe fryzjerki

olej, płótno, 83 × 64 cm, sygn. p. d.: 
M. B. Sturmhoefel na krośnie papierowa 
nalepka z odręcznym zapisem: (…) 
Sturmhoefel/Danzing (…)

cena wywoławcza: 16 500 zł
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74
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Poranne mgły

olej, płótno, 50 × 70 cm, 
sygn. l.d.: H.Baranowski

cena wywoławcza: 6 000 zł •

73
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Kutry w Łebie, 1960 r.

olej, tektura, 46 × 60 cm,  
sygn. i dat. śr.d.: W.Zakrzewski 1960/
Kutry w Łebie

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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75
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Rewa w Zatoce Gdańskiej, 
ok. 1960 r.

olej, płótno, 68 × 80 cm, sygn. p.d.: 
Mokwa, na odwrocie na blejtramie 
naklejka autorska z tytułem pracy

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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76
Henryk Gasek
(1924–1983)

Na polnej 
drodze

olej, płótno, 
29 × 39 cm 
w świetle passe-
-partout,  
sygn. p.d.: H. Gasek

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

77
Piotr Komincz
(ur. 1927)

Pejzaż z rzeką, 
1979 r.

olej, płótno, 
62 × 78 cm,  
sygn. p.d.: P.Ko-
mincz/1979 r.

cena wywoławcza: 
1 500 zł

78
Henryka Uta Gnatowska
(II poł. XX)

Podwórko, 1984 r.

olej, płótno, 55 × 46 cm, sygn. i dat. 
l.d.: UTA 84, opisany na odwrocie na 
krosnie: UTA HENRYKA GNATOWSKA/
PODWÓRKO WYM. 55 × 46/1984 OLEJ 
PŁÓTNO

cena wywoławcza: 1 800 zł

79
Henryk Błachnio

(1922–2013)

Pasieka

olej, płótno, 34 × 59 cm, sygn. p.d.: 
H.Błachnio, opisany na odwrocie

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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80
Kazimierz 
Wąsowicz
(1888–1962)

Zima 
w Zakopanem, 
1962 r.

olej, tektura, 
36 × 50 cm, 
sygn. p.d.: KW, na 
odwrocie naklejka 
z autorskim tytułem 
pracy

cena wywoławcza: 
2 800 zł •

81
Aga Jakubowska-
Rytel
(ur. 1943 r.)

Pejzaz zimowy, 
1978 r.

olej, płótno, 
46 × 61 cm, sygn. 
i dat.: J.Rytel 78, na 
odwrocie naklejka: 
Warexpo 1979 r. 
oraz opis autorski na 
blejtramie

cena wywoławcza: 
2 000 zł

82
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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83
MN
(I poł. XX w.)

Widok na Śnieżkę 
w Karkonoszach

olej, płótno, 60 × 80 cm,  
sygn. l.d.: słaboczytelnie

cena wywoławcza: 1 700 zł

84
Józef Guranowski
(1852–1922)

Groga leśna jesienią, 1913 r.

olej, płótno dublowane, 64 × 104 cm, 
sygn. i dat. p.d.: J.Guranowski/1913

cena wywoławcza: 10 000 zł
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85
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 
1953 Sanary-sur-
Mer)

Kawiarnia La 
Rotonde

litografia barwna, 
papier,  
23 × 29 
cm (zadruk), 
29 × 39,5 cm (ar-
kusz), sygn. na ka-
mieniu p. d.: Kisling

cena wywoławcza: 
800 zł •

86
Bernard Buffet
(1928–1999)

Pejzaż miejski, 
1956 r.

olej, tektura, 
34 × 55,5 cm,  
sygn. i dat. śr.g.: 
Barnard Buffet 56

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

87
Stanisław 
Kamocki

(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Ulica

piórko, papier, 
17,5 × 28 cm

cena wywoławcza: 
1 500 zł

88
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 

2008 Łódź)

Paryż nad 
Sekwaną, lata 70. 

XX w.

flamaster, 
papier, 26 × 36 cm, 

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

Paryż nad Sekwaną

cena wywoławcza: 
600 zł •
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89
Alfred Aberdam

(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Bez tytułu, 1955 r.

olej, płyta, 18 × 16 cm w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. p.d.: Aberdam 55

cena wywoławcza: 3 000 zł •

90
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 1943 Sobibór)

Róże i stokrotki

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

cena wywoławcza: 4 500 zł

91
Joseph Pressmane
(1904 Beresteczko – 1967 Paryż)

Martwa natura

olej, płótno, 32,7 × 40,7 cm, 
sygn. p.d.: Pressmane

cena wywoławcza: 5 500 zł •
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93
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Półakt kobiety

olej, płótno, 65,5 × 54 cm

cena wywoławcza: 28 000 zł •

92
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Kaczeńce, lata 1940–1945

olej, sklejka, 47 × 37 cm

cena wywoławcza: 20 000 zł •
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95
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Martwa natura z warzywami

olej, płótno, 50 × 61 cm, 
sygn. p.d.: AWeinbaum

cena wywoławcza: 5 500 zł

94
Jakub Markiel
(1911 Łódź – 2008 tamże)

Martwa natura

olej, płyta, 39 × 60 cm, syg. p.d.: 
Markiel, na blejtramie naklejka z wystawy 
Salon Niezależnych z 1954 r., na naklej-
ce, nazwisko autora, adres, tytuł pracy.

cena wywoławcza: 15 000 zł •



7978 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | Malarstwo

97
Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

Matka z dziećmi na spacerze

olej, płyta, 50 × 48 cm w świetle ramy, 
sygn. p.d.: Aberdam i na odwrocie: 
Aberdam

cena wywoławcza: 5 500 zł •

96
Jean Peské
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Lektura

olej, płyta, 55,5 × 45 cm, 
sygn. p. d.: Peske.

cena wywoławcza: 15 000 zł •
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98
Zygmunt Karolak
(1905 Kościelec k. Kalisza – 1999 Sopot)

Akt, 1966 r.

tempera, papier, 55 × 39 cm,  
sygn. p.d.: Karolak Zyg 1966

cena wywoławcza: 4 000 zł •

99
Bogna Gardowska-Krasnodębska
(1900 Sosnowiec – 1986 Kraków)

Goły powrót

węgiel, papier, 31 × 23 cm w świetle 
passe-partout sygn. p. d.: B. Krasno-
dębska, u góry odręczny napis: GO/ŁY 
POWRÓT

cena wywoławcza: 900 zł •

100
Ludwik Klimek

(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Akt siedzący

tech. mieszana, papier, 31 × 20 cm 
w świetle passe-partout, pieczęć pracowni 

artysty p.d.: okrągła pieczęć ATELIER/
KLIMEK/– 1998-, Mes APPAY – GAIRO-

ARD – BESCH – CANNES

cena wywoławcza: 1 000 zł •

101
Franciszek 

Starowieyski
(1930 Bratkówka 

k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akt

ołówek, papier, 
38 × 28 cm, 

pieczęć autorska (?)
p.d.: Z RYSUNKÓW 

FRANCISZKA 
STAROWIEYSKIEGO

cena wywoławcza: 
2 800 zł •
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102
Wojciech Madeyski
(ur. 1937 r.)

Łodzie w porcie, 
1959 r.

olej, tektura, 
27 × 39 cm, sygn. l.d.:  
WMadeyski 59

cena wywoławcza:  
1 800 zł •

103
MN
(I poł. XX w.)

Dwie łodzie na 
brzegu

akwarela, papier, 
28,5 × 25,5 cm,  
sygn. p.d.: J. Saller

cena wywoławcza: 
1 500 zł

104
Grzegorz 
Mendoly-
Stefanoff

(1898–1966)

Żaglówki

olej, tektura, 
50 × 69 cm, 

sygn. p.d.: G.Mendoly

cena wywoławcza: 
3 800 zł •

105
Rudolf Priebe

(1889–1956 
Rudolfstadt)

Kuter rybacki na 
plaży

olej, sklejka, 
26 × 38,5 cm, 

sygn. l.d.: Priebe

cena wywoławcza: 
1 500 zł •



84

106
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Gdańsk, 2017 r.

olej, płótno, 46 × 65 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 2017/E.DWURNIK, 
opisany na odwrocie: 2017/E.DWURNIK/
GDAŃSK, dołaczony autorski certyfikat

cena wywoławcza: 65 000 zł •
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108
Tymon Niesiołowski

(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Pejzaż, 1936 r.

akwarela, tusz, papier, 
21 × 27 cm, sygn. i dat. p.d.: 

T. 36. oraz l.d. ołówkiem 
Tymon

cena wywoławcza: 1 800 zł •

109
Tibor Czorba (Csorba)

(1906 Szepesváralja (Węgry) – 
1985 Warszawa)

Osada w Biskupinie

akryl, papier, 38 × 41 cm,  
sygn. l.d.: Czorba

cena wywoławcza: 1 000 zł •

107
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Pejzaż miejski, 1946 r.

akwarela, papier, 53 × 76 cm 
w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem 
p.d.: Eugeniusz Geppert 1946

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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110
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Martwa natura, 1968 r.

olej, płótno, 60 × 73 cm,  
sygn. p.d.: J. Cybis, opisany na odwrocie: 
Jan Cybis Martwa natura 1968/fiołek 
alpejski/Arkady 794

cena wywoławcza: 50 000 zł •
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112
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Pejzaż morski

pastel, papier, 70 × 100 cm,  
sygn. p.d.: G. MORYCIŃSKI

cena wywoławcza: 6 000 zł •

111
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret Kobiety

pastel, tempera, papier, 40 × 26 cm, 
sygn. p.d. Suchanek

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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113
Jan Hrynkowski
(1891 Żelechów k. Lwowa – 
1971 Kraków)

Cyganka z teki „Czartak. Zbór 
poetów w Beskidzie. Poezje 
i proza”, 1928 r.

autolitografia, papier, 21 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 300 zł •

114
Irena Łyżwińska
(1920–1968)

Kwiaty II

olej, płótno, 65 × 50 cm,  
sygn.l.d.: I. Łyżwińska

cena wywoławcza: 800 zł •

115
Zbigniew 

Pronaszko
(1885 Debreczyn – 

1958 Kraków)

Ulica w Suchej 
z teki „Czartak. 

Zbór poetów 
w Beskidzie. 

Poezje i proza”, 
1928 r.

autolitografia, papier, 
18,5 × 26 cm w świetle 

passe-partout, sygn. 
na płycie p.d.: ZP

cena wywoławcza: 
300 zł •

116
Rajmund Kanelba

(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Chłopiec ze skrzypcami

litografia, papier, 34 × 26 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. p.d. ołówkiem: Kanelba

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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117
Katarzyna Librowicz
(1912 Warszawa – 1991 Paryż)

Czytająca książkę, 1983 r.

olej, płótno, 61 × 46 cm,  
sygn. i dat. p.d.: K.Librowicz 1983

cena wywoławcza: 2 000 zł •

118
Jarosław 
Wojtkowiak
(ur. 1952 r.)

Pejzaż z chatą

olej, płótno, 
27 × 41 cm,  
sygn. p.d.:  
J. Wojtkowiak

cena wywoławcza: 
800 zł

119
Jan Wałach
(1884–1979)

Portret młodego mężczyzny, 
1946 r.

akwarela, papier, 31 × 22 cm,  
sygn. i dat. l.d.: J. Wałach 46

cena wywoławcza: 1 300 zł •

120
Klaudiusz Abramski

(ur. 1971 r.)

Pejzaż z irysami, 2009 r.

olej, płótno, 80 × 61 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: KLAUDIUSZ 

ABRAMSKI/Pejzaż z irysami Toruń 2009

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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121
Wincenty Bednarski

(1904 Kielce – 1975 Kraków)

Nad kamienną, 1955 r.

olej, tektura, 22 × 32 cm, sygn. i dat.: 
W.Bednarski/1955, na odwrocie naklejka 

wystawowa TPSP w Krakowie

cena wywoławcza: 2 800 zł •

122
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Bukiet wiosennych kwiatów

olej, płótno, 33 × 24 cm,  
sygn. u dołu: J. Wasiołek

cena wywoławcza: 1 200 zł •

123
Bencion (Benn) Rabinowicz

(1905 Białystok – 1989 Paryż)

Portret kobiety

olej, płótno, 64,5 × 53,5 cm,  
sygn. l.d.: Benn

cena wywoławcza: 2 500 zł •

124
Stefan Just
(1905–1977)

Portret czytajacej kobiety

olej, płótno, 78 × 59 cm,  
sygn. p.d.: S. Just

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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125
MN
(I poł. XX w.)

Czytający Żyd

olej, płótno, 50 × 40 cm,  
sygn. p.d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 2 500 zł

126
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Miłosierdzie (Barmherzigkeit), 
1918–20 r.

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

127
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Portret rabina, 1972 r.

olej, płótno, 80,5 × 60,5 cm, na odwrocie opisany: 
PORTRET/RABINA/60,5 X 80,5/CM MACIEJ/
LACHUR/1972, wzdłuż lewej krawędzi: OLEJ NA 
PŁÓTNIE, p. g.: No5

cena wywoławcza: 16 500 zł •
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128
Iwan Kulik
(ur. 1959 Leszczówka/Ukraina)

Para, 1992 r.

olej, płótno, 46 × 33 cm,  
sygn. p.d.: I.Kulik, opisany na odwrocie: 
Iwan/kulik/1992 r.

cena wywoławcza: 1 500 zł •

129
Leonor Fini
(1908 Buenos Aires – 1996 Saint Dye)

Portret mężczyzny

litografia, papier, 65 × 50 cm,  
sygn. pod płytą ołówkiem p.d.: Leonor 
Fini, opisany l.d.: 170/225

cena wywoławcza: 800 zł •

130
Alicja Halicka

(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Martwa natura

olej, sklejka, 31,8 × 13,5 cm,  
sygn. l.g.: Halicka

cena wywoławcza: 24 000 zł •
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131
Artur Żmijewski
(ur. 1966 r.)

Teatr ruchu XII, 1990 r.

olej, płyta, instalacja z elementami 
mosiężnymi, 65 × 75 cm, opisany na 
odwrocie: Żmijewski 90/teatr ruchu.../XII

cena wywoławcza: 8 000 zł •

132
Andrzej Konwerski

(ur. 1941)

Medytacje

akryl, płótno, 73 × 60 cm,  
sygn. i opisany na odwrocie: A.KONWER-

SKI/„MEDYTACJE”

cena wywoławcza: 3 800 zł •

133
Henryk Żelaśkiewicz

(ur. 1955)

Grający w karty, 2012 r.

olej, kolaż, płyta, 49 × 58,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: H. Żel

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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134
Włodzimierz 
Zakrzewski
(1916 Petersburg – 
1992 Warszawa)

Rome 
Lungotevere, 
1983 r.

olej, płótno, 
22 × 28,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: 
1983 W. Zakrzew-
ski, sygn. dat. i opi-
sany na odwrocie: 
W. ZAKRZEWSKI 
1983/ROMA 
LUNGOTEVERE/DE 
TEBALDI

cena wywoławcza: 
3 000 zł •

135
Marian Osiecki
(1929–2003)

Pejzaz 
z Sulejówka, 
ok. 1990 r.

olej, sklejka, 
30 × 35 cm

Pochodzenie:
bezpośredni dar od 
artysty

cena wywoławcza: 
500 zł •

136
Ryszard Zając
(1929 Kosów Huculski – 2016 Binningen 
k. Bazylei)

Owoce, 1969 r.

olej, płótno, 54 × 72 cm, sygn. i dat. 
na odwrocie: RYSZARD ZAJĄC/OWOCE 
(54 × 72)/1969

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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138
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Dwa pawie

akwarela, gwasz, papier, 35 × 50 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Jwilkoń

cena wywoławcza: 12 000 zł •

137
Zdzisław Kałędkiewicz
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Konie, 1982 r.

akwarela, papier, 35 × 49 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Z. Kałędkiewicz 82

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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139
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Plac Zamkowy, 2016

akryl, płótno, 55 × 46 cm, sygn. p.d.: 
2016/E. DWURNIK, na odwrocie na 
płótnie sygn.: 2016/E. DWURNIK/PLAC 
ZAMKOWY/NR: XI [w ramce] – 739 
–/– 6627

cena wywoławcza: 55 000 zł •
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141
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu, 2002 r.

gwasz, papier, 69 × 49,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: J Hałas 02

cena wywoławcza: 11 000 zł •

140
Zbigniew Makowski
(1930–2019)

Pejzaż z filozofami, 1969 r.

gwasz, papier naklejony na płytę, 
33 × 62 cm, sygn. l.: Zbigniew Makowski 
1969

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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143
Danuta Lewandowska
(1927–1977)

Kompozycja

tech. własna, płyta pilśniowa,  
50 × 76,5 cm

Wystawiany:
– Danuta Lewandowska 1927–1977, 
Zachęta, Warszawa, 1982 r.

cena wywoławcza: 8 000 zł •

142
Krystyna Lisowska
(II poł. XX)

Portret pani T.

olej, płótno, 92 × 73 cm,  
sygn. l.d.: K. Lisowska, na odwrocie  
naklejka autorska: Autor: Krystyna 
Lisowska/Tytuł: „Portret pani T.”/Wym.: 
73 × 92 cm/Techn: olej

cena wywoławcza: 4 000 zł
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144
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Bez tytułu

giclee, płótno, 200 × 200 cm,  
sygn. p.d.: Hałas

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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146
Paco Gal
(ur. 1949)

Carmin rock, 2020 r.

akryl, płótno, 130 × 100 cm,  
sygn. dat. i opisany na odwroicie:  
pgal-’20/CARMIN ROCK

cena wywoławcza: 7 000 zł •

145
Paco Gal
(ur. 1949)

Out of dark, 2020 r.

akryl, płótno, 130 × 100 cm,  
sygn., dat. i opisany na odwrocie:  
pgal-’20/OUT OF DARK

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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147
Mojżesz Kisling 
(1891–1953)

Heron de VILLEFOSSE
(1903 Paryż – 1985 Paryż)

 L’epopee bohemienne. Kisling. 
Aux depens d`un amateur, Paris 
1959. 

Wyd. Bernard Klein ze wstępem Jeana 
Giono, z ilustracjami Mojżesza Kislinga 
i litografią Amadeo Modiglianiego przed-
stawiająca portret Kislinga.

Egzemplarz numerowany 191 z nakładu 
liczącego 230 egzemplarzy, papier czer-
pany, 148 stron, 12 barwnych ilustracji 
światłodrukowych (le gravure en couleurs) 
według M. Kislinga, 6 sztuk drzeworytów 
sztychowanych z inicjałami wykonanych 
przez Pierre’a Bouchet według rysunków 
Kislinga, papier welinowy, 38 × 28 cm (wy-
miar arkusza złożonego na pół), 41,5 × 31, 
× 8 cm (wymiar płóciennego etui).
Oryginalne płócienno-tekturowe pudełko 
z wytłoczonym na licu faksymile podpisu 
Kislinga.

cena wywoławcza: 12 000 zł •
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148
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

Kobieta i torreador

inkografia, papier, 
50 × 70 cm, sygn. 
ołówkiem p.d.: Olbinski, 
l.d: II/XX

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

149
Rafał Strent
(ur. 1943 r.)

Lewitacja, 1977 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 66 × 51 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem p.d.: Strent 77, śr.d.: epr. d’ 
artiste 2, l.d.: Lewitacja

cena wywoławcza: 550 zł •

150
Henryk Płóciennik

(1933–2020)

Akt przed fotelem

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

H. Płóciennik

cena wywoławcza: 
5 500 zł •

151
Otto Axer

(1906 Przemyśl – 1983 Warszawa)

Muzykanci, 1978 r.

tusz, papier, 13 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: axer 78

cena wywoławcza: 1 000 zł •
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152
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Ilustracja do bajki

akwarela, papier, 28,5 × 20 cm  
w świetle passe-partut, sygn. p.d.: AU

cena wywoławcza: 1 500 zł •

153
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Procesja

tusz, papier, 25,5 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł •

154
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Wieniec laurowy – ilustracja do 
Szpilek 33

tusz, papier, 20 × 14,5 cm, sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 400 zł •

155
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Śniadanie – ilustracja 
do Szpilek 31

akwarela, tusz, papier, 24 × 16,5 cm, 
sygn. l.g.: JF

cena wywoławcza: 400 zł •

156
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Bez tytułu

tusz, papier, 17 × 24 cm, sygn. l.d.: JF

cena wywoławcza: 400 zł •
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159
Jerzy Hulewicz

(1866 Kościanki k. Wrześni – 
1941 Warszawa)

Kompozycja

drzeworyt, papier, 20 × 8 cm 
w świetle passe-partout, sygn. 
p.d.: Jerzy Hulewicz, opisany 

l.d.: Composition

cena wywoławcza: 500 zł

158
Kazanie Św. Franciszka do 
ptaków, 1943 r.

drzeworyt, papier, 20,3 × 12 cm, 
sygn. i dat. l.d.: słaboczytelnie, 1943, 
opisany l.d.: Kazanie Św. Franciszka/do 
ptaków

cena wywoławcza: 400 zł

160
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

W Dzień Bożego Narodzenia

okładka litograficzna, papier, 37 × 26 cm 
w świetle passe-partout, sygn. na płycie 

l.d.: Z. STRYJEŃSKA

cena wywoławcza: 300 zł •

157
Stanisław Ostoja-Chrostowski
(1897–1947)

The plays of W Shakespeare

pięć drzeworytów Stanisława Ostoyi- 
Chrostowskiego z The Comedies Historie-
s&Tragedies of William Shakespeare, New 
York, The Limited Editions Club 1940

cena wywoławcza: 900 zł
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161
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa – 1956 
tamże)

Widok na Rynek 
Starego Miasta

akwarela, papier, 
14 × 18 cm,  
sygn. p.d.: T.Cieślewski

cena wywoławcza: 
900 zł •

162
Cztery widoki 
Krakowa: 
Wawel, 
Katedra, Brama 
Floriańska, 
Ratusz

staloryt, 
papier, wym. 
14,5 × 10,5 cm, 
Karol Forster La 
Pologne, z serii 
Universe Pittoresque. 
Histoire et descrip-
tion tous les peuples, 
wyd. Firmin Didot, 
Paryż 1840
Współoprawne cztery 
sztuki: Krakovie, 
Cathedrale Krakovie, 
Porte St Florian 
a Krakovie, Hotel de 
Ville a Krakovie

cena wywoławcza: 
800 zł

163
Tadeusz (syn) Cieślewski

(1895–1944)

Śpiąca (żona artysty), 1935 r.

drzeworyt rylcem na sztorcu grabowym, 
papier kremowy; wym.: 250 × 177 mm; 

sygn. płyta l.d.: T. Cieśl. Jn.
Lit.: M. Grońska, Tadeusz Cieślewski 

Syn, Wrocław 1962, kalatog, poz. 182, 
s. 130. Nowoczesna Grafika Polska, 

Kraków 1938 (reprodukcja).

cena wywoławcza: 500 zł

165
Jan Stańda
(1912–1987)

Na rynku w Krakowie

akwaforta, 17,7 × 11 cm,  
sygn. p.d.: Stańda J. tytuł l.d.: Kraków

cena wywoławcza: 400 zł •

164
Jan Stańda
(1912–1987)

Mury obronne 
w Krakowie

akwaforta, 
18 × 14 cm,  
sygn. p.d.: Stańda J. 
tytuł l.d.: Kraków

cena wywoławcza: 
400 zł •
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166
Jan Nepomucen Lewicki
(1795–1871)

Zestaw 12 tablic z cyklu Ubiory 
polskie, ok. 1838 r.

litografia barwna, papier, 23,5 × 19,3 cm 
w świetle oprawy, sygn. śr.d.: J.Lewicki, 
p.d.: Lith. de Simon fils a Strasbourg
1. Krakowiacy-ubiór codzienny, 
2. Krakowiacy-ubiór świateczny, 
3. Podlasianie-Rusini, 4. Sitarze od 
Zamościa, 5. Pińczuki, 6. Szkalmierzacy, 
7. Okrężne w sandomirskiem, 8. Skawi-
niacy, 9. Lublinianie w dzień weselny, 
10. Podlasianie-Mazury, 11. Proszowiacy, 
12. Kijacy z Podgórza

cena wywoławcza: 4 800 zł
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167
Zestaw 6 map „Prussiae nova 
tabula”, Polska, Philipp Cluver, 
Amsterdam, 1697–1729.

miedzioryt, papier, 6 × 27 × 33 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 5 500 zł

168
Para map „Regnum Borussiae”, 
Polska, Johan Baptist Homann, 
ok. 1710 r.

miedzioryt, papier, 2 × 50 × 57,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 500 zł
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170
Miniatura

Niemcy, ok. poł. XIX w.

akwarela, gwasz na papierze, owal, 
6 × 4,5 cm w świetle wytłaczanego pas-
se-partout, na odwrocie napis: Charlotte 

Schmidt/Schwester von Tante Sophie 
Hoss/war in Amerika verheiratet/und ist 

dort verschollen.

cena wywoławcza: 500 zł

171
MN
(XIX w.)

Amor i psyche

olej, płótno dublowane, 120 × 75 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

169
Stefan Mrożewski
(1894 Częstochowa – 1975 w Walnut 
Creek)

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

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

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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173
MN

(XIX w.)

Św. Łucja

olej, płótno dublowane, 51,5 × 41,5 cm, 
niesygnowany

cena wywoławcza: 3 500 zł

174
MN

(I poł. XX w.)

Portret modlącej się

olej, płótno, 33 × 26 cm,  
sygn. l.d.: Vater unster/M. Timm 1917

cena wywoławcza: 2 000 zł

172
MN
(XIX w.)

Chrystus Pantokrator, 2 poł. XIX w.

olej, płótno dublowane, 110 × 60 cm, 
opisany na odwrocie cyrylicą i dat.: 
Попечительством Сп. В.К. Функо и В Настоят. 

О. Якова В 1887 г писаль А. Настонхосо 

И. А . Х. Вольный Общх co oznacza:  
Staraniami Сп. В.К. Функо na zlecenie 
ojca Якова w 1887 roku namalował: 
А. Настонхосо И. А . Х. Wolny obywatel (?), 
po konserwacji Dołączona dokumentacja 
konserwatorska.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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175
Ikona – Ikona Matki Bożej 
„Wszystkich Strapionych Radość”
Palech, pocz. XX w.

tempera, deska, 21 × 18 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

176
Ikona – Św. Mikołaj
Wietka, II poł. XIX w.

tempera, deska, 20 × 18 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

177
Ikona – Zmartwychwstanie 
Chrystusa i 12 Świąt 
Cerkiewnych (Prazdnik)
Rosja, II poł XIX w.

tempera, złocenie, deska, 26 × 22 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

AUKCJA VARIA (41) | IKONY
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178
Ikona – Matka Boska Tychwińska
Rosja, 2 poł XIX w.

tempera, deska, okład miedź srebrzona, 
17 × 15,5 cm, ikona oprawiona w kiot

cena wywoławcza: 1 200 zł

179
Ikona – Św. Pantaleon
I poł. XX w.

tempera, okład mosiężny, deska, 
16 × 14 cm, ikona oprawiona w kiot
Święty Pantaleon, wielki męczennik, 
uzdrowiciel, zaliczany do grona czternastu 
świętych wspomożycieli.

cena wywoławcza: 800 zł

180
Ikona – Matka Boska Hodegetria
Moskwa, po 1908 r.

tempera, deska, okład srebrny pr. 84, 
40 × 37 cm, ikona oprawiona w kiot

cena wywoławcza: 5 000 zł

AUKCJA VARIA (41) | IKONY
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181
Ikona – Św. Jan Chrzciciel
Rosja, XIX/XX w.

tempera, złocenie, deska, 44 × 37 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

182
Ikona Czteropolowa

II poł XIX w.

tempera, deska, 31 × 26,5 cm
Matka Boska Kazańska, Matka 

Boska Nieoczekiwana Radość, Matka 
Boska Czernihowska i Matka Boska 

Siedmiostrzelna.

cena wywoławcza: 4 000 zł

183
Ikona – Zmartwychwstanie 
Chrystusa i 12 Świąt 
Cerkiewnych 
Wietka, poł. XIX w.

tempera, deska, 47 × 39 cm,  
mosiężny okład

cena wywoławcza: 8 000 zł
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184
Ikona – Chrystus Pantokrator
Moskwa, po 1908 r.

tempera, deska, okład srebrny pr. 84, 
30 × 26 cm, ikona oprawiona w kiot

cena wywoławcza: 3 400 zł

185
Ikona – Św. Jan Milczący
Rosja, II poł. XIX w.

tempera, deska, 30 × 22 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

186
Ikona – Chrystus Pantokrator
Moskwa, 1877 r.

tempera, deska, okład srebrny pr. 84, 
złotnik o inicjałach A.M., 30 × 26 cm, 
ikona oprawiona w kiot

cena wywoławcza: 4 000 zł
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188
Kolczyki

l. 40. XX w. 

złoto, pr. 0,585, srebro, 
m. 2,78 g, 18 szt. rautów 

diamentowych

cena wywoławcza: 2 200 zł

187
Bransoletka
1920–1930

srebro werbletowane złotem, 
m. 8,92 g, 4 szt. diamentów 
w starym szlifie brylantowym łącznie 
ok. 0,80 ct, G-J/VS1-SI1

cena wywoławcza: 5 500 zł

189
Kolczyki
I poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 2,40 g, 2 szt. 
diamentów w starym szlifie brylantowym 
lącznie ok. 0,20 ct, H/SI, turkusy

cena wywoławcza: 3 000 zł

190
Pierścionek

1920–1930

platyna, pr. 0,950, m. 3,39 g, 
diament w starym szlifie brylantowym 
ok. 0,92 ct, I-J.SI1, 40 szt. diamen-

tów łącznie ok. 0,86 ct, H-J/SI

cena wywoławcza: 19 000 zł

192
Pierścionek

I poł. XX w.

platyna, m. 1,83 g, 6 szt. rozet 
diamentowych, perła hodowana 

słodkowodna

cena wywoławcza: 700 zł

191
Pierścionek
1920–1930 

złoto, pr. 0,585, m. 2,60 g, 2 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,89 ct, G-H/
SI2, 1 szt. ok. 0,08 ct, G-H/SI1, 8szt. 
diamentów łącznie ok. 0,15 ct, H/SI, 
łącznie ok. 1,12 ct

cena wywoławcza: 8 000 zł
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197
Kolczyki
II poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 1,62 g,  
2 szt. brylantów łącznie 2,09 ct,  
H-I, VVS1, SI1
certyfikaty Idar Oberstein

cena wywoławcza: 55 000 zł

196
Naszyjnik
współczesny 

złoto, pr. 0,750, m. 3,90 g, diament 
w szlifie łezka ok. 0,65 ct, H/SI, 10 szt. 

brylantów łącznie ok. 0,35 ct, G-H/VS-SI, 
całość łącznie ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 9 000 zł

194
Bransoleta
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 51,14 g

cena wywoławcza: 8 000 zł

193
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 x 2,5 mm ok. 0,34 ct
3. 4,2 × 4 x 2,3 mm ok. 0,31 ct
barwy: K-L, czystość: SI
14 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 12 000 zł

195
Bransoletka
XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 18,30 g, 
karneol

cena wywoławcza: 2 500 zł
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198
Zestaw biżuterii
II poł. XX w.

kolia, pierścionek, kolczyki: złoto 
pr. 0,750, m. 10,76 g; perły hodowane 
słodkowodne biało-różowe, brylanty 
ok. 0,25 ct;: 2 × 0,05=ok. 0,10 ct, 
ok. 0,30 ct, łącz. ok. 0,65 ct, I-J/VS-P2

cena wywoławcza: 6 000 zł

200
Perły
II poł. XX w.

94 szt. z zapięciem, 
śr. 8,76–8,55–8,99 mm, hodowane 
słonowodne Akoya, kremowo-
-białe, zapięcie złoto pr. 0,585, 8 szt. 
szafirów ok. 0,30 ct, dł. 90 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

202
Pierścionek

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 3,80 g,  3 szt. 
brylantów ok. 0,20 ct, H/SI – P1, 

nowy szlif, perła hodowana

cena wywoławcza: 2 000 zł

201
Klipsy
współczesne 

złoto pr. 0,585, m. 7 g, 2 szt. perły 
hodowane słonowodne

cena wywoławcza: 1 500 zł

199
Zapięcie na perły

współczesne 

złoto, pr. 0,750, m. 5,72 g, 7 szt. pereł 
hodowanych, 11 szt. diamentów w szlifie 

uproszczonym 8/8, H-I/VS-SI

cena wywoławcza: 1 500 zł
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207
Pierścionek, współczesny

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

cena wywoławcza: 40 000 zł

206
Komplet: pierscionek i kolczyki
ZSRR, l. 50. XX w.

złoto, pr. 0,750, pierścionek m. 16,20 g, 
12 szt. brylantów łącznie ok. 1,00 ct, 
szmaragd kaboszon owal ok. 2,50 ct
kolczyki: m. 6,86 g, 16 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,30 ct, 2 szt. szmaragdy 
kaboszony owalne łącz. ok. 1,20 ct
brylanty łącznie ok. 2,30 ct, VS-SI-SI2/H, 
nowy szlif, szmaragdy łącznie ok. 3,70 ct”

cena wywoławcza: 15 000 zł204
Kolczyki

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, sztyfty pr. 
0,585, m. 11,80 g, 46 szt. 

brylantów łącznie ok. 1,30 ct, 
G-J/VS-SI, 2 szt. szmaragdów 

łącznie ok. 17,40 ct

cena wywoławcza: 12 500 zł

203
Kolia
I poł. XX w. 

złoto, pr. 0,583, oprawa srebro, 
m. 5,75 g, 3 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,22 ct, 7 szt. rautów diamen-
towych łącznie ok. 0,17 ct, całość 
łącznie ok. 0,40 ct, K-L/SI2-P2, 
szmaragd ok. 0,60 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł

205
Pierścionek
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 4,33 g, szmaragd 
1,38 ct, 2 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,14 ct, I-J/SI

cena wywoławcza: 7 500 zł
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211
Kolia
pocz. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 30,93, dł. 42 cm, 
28 szt. ametystów

cena wywoławcza: 11 000 zł

209
Pierścionek z ametystem

l. 50 XX w. 

złoto, pr. 3, m. 8,49 g, ametyst 
ok. 5,70 ct, brylanty ok. 1,30 ct,  

I-K/SI-P1

cena wywoławcza: 4 000 zł

208
Wisior
współczesny 

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

cena wywoławcza: 10 000 zł

210
Pierścionek
współczesny 

złoto, pr. 0,750, m. 8,68 g, ametyst 
ok. 2,40 ct, 16 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,08 ct

cena wywoławcza: 3 000 zł
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213
Broszka

I poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, platyna, m. 4,52 g, 
4 szt. diamentów łącznie ok. 0,54 ct, 
6 szt. diamentów w szlifie 8/8, 4 szt. 

szafirów syntetycznych

cena wywoławcza: 5 000 zł

212
Sygnet
II poł. XX w.

zloto, pr. 0,750, m. 4,48, 
2 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,06 ct, I-J/SI1-SI2

cena wywoławcza: 1 800 zł

215
Kolczyki

współczesne 

złoto, pr. 0,585, 
m. 3,58 g, 2 szt. szafirów łącznie 

ok. 0,24 ct, 19 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,19 ct, H/SI

cena wywoławcza: 2 800 zł

214
Pierścionek
poł. XX w. 

złoto, pr. 3, srebro, m. 
4,14 g, szafir ok. 0,95 ct, 
12 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 3 000 zł

216
Bransoletka

współczesna 

złoto pr. 0,750, m. 25,49 g, brylant 
ok. 0,10 ct, H/SI, 12 szt. szafirów 

łącznie ok. 0,70 ct

cena wywoławcza: 6 000 zł

217
Pierścionek
poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 4,24 g, 2 szt. 
brylantów łącznie ok. 1,30 ct, M-N/
SI-P1, szafir ok. 1,30 ct,

cena wywoławcza: 12 500 zł

218
Kolczyki

wpółczesne

złoto, pr. 0,750, m. 4,54 g, 28 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,37 ct, 

H/VS-SI, 8 szt. szafirów łącznie 
ok. 1,20 ct

cena wywoławcza: 3 000 zł

219
Pierścionek
współczesny 

złoto, pr. 0,750, m. 5,91 g, szafir 
ok. 2,50 ct, 6 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,12 ct, G-H/SI-P

cena wywoławcza: 5 000 zł
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221
Bransoletka
XIX/XX w.

srebro, m. 23 g, granaty

cena wywoławcza: 1 600 zł

220
Krzyżyk
II poł. XX w.

srebro, pr. 0,925, m. 4,34 g, 
granaty

cena wywoławcza: 400 zł

222
Kolczyki
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, srebro, m. 7,33 g, 
60 szt. diamentów łącznie ok. 0,70 ct, 
K-L/SI2-P2, 2 szt. granatów łącznie 
ok. 3,00 ct

cena wywoławcza: 3 000 zł

223
Krzyżyk

współczesny 

złoto, pr. 0,585, m. 9,13 g, emalia

cena wywoławcza: 2 000 zł

225
Pierścionek kula

współczesny 

złoto, pr. 0,750, m. 10,45 g

cena wywoławcza: 3 000 zł

224
Bransoletka grawerowana
II poł. XX w. 

złoto pr. 0,750, m. 52,5 g

cena wywoławcza: 11 000 zł
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227
Kolczyki 

złoto, pr. 0,585, m. 18,18 g, 
koral naturalny

cena wywoławcza: 4 500 zł

226
Naszyjnik 

złoto, pr. 0,585, m. 82 g, koral 
naturalny

cena wywoławcza: 10 000 zł

228
Pierścionek
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 6,37 g,  
koral naturalny

cena wywoławcza: 3 000 zł

229
Pierścionek 

złoto, pr. 0,750, m. 5,60 g, koral 
naturalny

cena wywoławcza: 1 800 zł

230
Kolczyki
poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 4,40 g, koral 
naturalny

cena wywoławcza: 2 300 zł

231
Kolczyki

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 2,69 g, 2 szt. 
koral naturalny, 2 szt. diamentów łącznie 

ok. 0,06 ct

cena wywoławcza: 2 400 zł

232
Broszko-wisior

srebro złocone, m. 9,2 g, koral naturalny

cena wywoławcza: 2 200 zł



161160 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | BIŻUTERIA

234
Bransoletka, pocz. XX w.

złoto, pr. 56, srebro, m. 10,12 
g, 3 szt. diamentów łącznie 

ok. 0,30 ct, H-I/SI, 16 szt. rozet 
diamentowych

cena wywoławcza: 6 500 zł

233
Pierścionek, 
współczesny

złoto, pr. 0,585, m. 2,63 g, 
brylant ok. 0,87 ct, H-I/P2, 
10 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,20 ct, H-I/SI

cena wywoławcza: 7 500 zł

236
Szpilka

złoto, pr. 3, m. 3,48 g, zatyczka 
metal, ametyst ok. 3,15 ct

cena wywoławcza: 1 500 zł

235
Broszka, I poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 7,05 g, 
ametyst ok. 16,5 ct, 2 szt. 
leukoszafirów

cena wywoławcza: 6 000 zł

237
Pierścionek

złoto, pr. 0,750, m. 6,72 g, brylantów 
ok. 0,23 ct, G/VS, 4 szt. diamentów 
w szlifie 16/16 łącznie ok. 0,08 ct, 

H-I/VS

cena wywoławcza: 5 000 zł

239
Pierścionek, 1930–1940

złoto, srebro, m. 2,57 g, diament 
w starym szlifie brylantowym 

centralny ok. 0,80 ct, J/SI1, 6 szt. 
rautów diamentowych, cetralny 

ok. 0,80 ct

cena wywoławcza: 12 500 zł

238
Wisiorek na łańcuszku

złoto, pr. 0,585, m. 4,68 g, topaz 
ok. 1,20 ct, 2 szt. diamentów w szlifie 
8/8 łącznie ok. 0,01 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł
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242
Zegarek damski naręczny

Tissot, l. 60. XX w, 

złoto pr. 0,585, m. 35,90 g

cena wywoławcza: 6 000 zł

241
Zegarek naręczny damski 
Certina
Szwajcaria, ok. 1970 

złoto, pr. 0,585, m. 20,14 g

cena wywoławcza: 3 500 zł

243
Zegarek damski naręczny
Certina, l. 70. XX w. 

złoto pr. 0,585, m. 33,06 g

cena wywoławcza: 6 000 zł

244
Zegarek damski naręczny

Oreo, l. 50. XX w.

białe złoto, pr. 0,585, m. 24,47 g, 34 
szt. diamentów ośmiokantów ok. 1,50 

ct, H/VS-SI/H,

cena wywoławcza: 7 500 zł

246
Zegarek naręczny damski 

Hamilton
USA, 1920–1930 

złoto, pr. 0,585, m. 23,58 g, 4 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,21 ct, 100 
szt. diamentów łącznie ok. 1,80 ct, 

VS-SI/H

cena wywoławcza: 15 000 zł

245
Zegarek damski naręczny
Priosa, II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 35,38 g, brylanty: 
32 szt diamentów łącznie ok. 0,96 ct, 
H/VS-SI

cena wywoławcza: 10 000 zł
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252
Spinki do mankietów

poł. XX w. 

złoto, pr.0,750, m. 14,75 g, kobaltowa 
emalia

cena wywoławcza: 2 500 zł

251
Zegar naręczny męski
Cartier, Drive de Cartier

tarcza:
srebra, cyfry rzymskie z markerami, 
koperta: szczotkowana/polerowana stal, 
pasek: niebieska skóra/krokodyl,
szkło: szafirowe, odporne na zarysowa-
nia, nakręcany automatycznie, grubość: 
6,60 mm, wymiar 38 mm

cena wywoławcza: 16 000 zł

248
Sygnet

II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 11,57 g, 
diament ok. 1,15 ct, brown/P1

cena wywoławcza: 13 000 zł

247
Sygnet
II poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585,  
m. 17,06 g, 2 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,25 ct, SI/P1/H, 
nowy szlif, szafir ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł

249
Szpilka
XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 2,61 g, kość

cena wywoławcza: 600 zł

250
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
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257
Bransoletka

Orno (?), II poł. XX w.

srebro niecehcowane, m. 78 g, bursztyn

cena wywoławcza: 900 zł

256
Broszka
Orno, po 1986 r.

srebro, m. 17 g, hematyt

cena wywoławcza: 350 zł

254
Broszka podłużna

Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 0,800, m. 16 g

cena wywoławcza: 400 zł

253
Pierscionek
Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 800, m. 5 g

cena wywoławcza: 200 zł

255
Szpilka
Orno, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 2 g

cena wywoławcza: 130 zł
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262
Bransoletka

ORNO, po 1986 r.

srebro, koral, sygn. ORNO

cena wywoławcza: 1 000 zł

261
Bransoletka z bursztynem
II poł. XX w.

srebro niecechowane, m. 45 g, bursztyn, 
2 kamienie ozdobne

cena wywoławcza: 1 200 zł

259
Spinki do mankietów

Rytosztuka, II poł. XX w.

srebro niecechowane, m. 38 g, agat

cena wywoławcza: 400 zł

258
Kolczyki koła
Orno, po 1986 r.

srebro, pr. 800, m. 13 g

cena wywoławcza: 350 zł

260
Broszka
ORNO, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m., turkus (?), imiennik

cena wywoławcza: 700 zł
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266
Paul Ludwig Kowalczewski 
(25 sierpnia 1865 Mielżyn – 
9 maja 1910 Berlin)

Tańczące dzieci

brąz, postawa marmurowa, wys. 15,5 cm 
(z podstawą), 11 cm bez podstawy, 
sygn. na sukience: P. Kowalczewski

cena wywoławcza: 1 800 zł

265
Paul Ludwig Kowalczewski

(25 sierpnia 1865 Mielżyn – 9 maja 
1910 Berlin)

Para figurek dzieci

brąz, podstawa marmur, wys. 18 cm, 
sygn.: P.Kowalczewski

cena wywoławcza: 1 500 zł

263
Władysław Miecznik 
(1903–1989)

Syrenka warszawska, około połowy XX w.

brąz patynowany, granit czerwony, polerowany, 
wys. całkowita 38 cm

Rzeźba Syreny z fontanny na Rynku Starego Miasta, 
doskonale znana warszawiakom, zdrobniale nazywana 
Syrenką, będąca jednym z najczęściej umieszczanych na 
pocztówkach i pamiątkach staromiejskich motywów. Model 
wykonany na początku lutego 1855 roku przez Konstantego 
Hegla (1799–1876), profesora Szkoły Sztuk Pięknych 
w Warszawie.

cena wywoławcza: 3 800 zł •

264
Akt na krześle

Europa Zach, XIX/XX w.

alabaster, brąz złocony, marmur,  
wys. 23 cm, sygn. Blae AJ (?)

cena wywoławcza: 2 000 zł
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267
Roussana Nowakowska 
(ur. 1959)

Tors męski

brąz, patyna autorska, podstawa marmur 
czarny, wys. 22 cm, z podstawą 28 cm, 
sygn. na dole i z tyłu: NR

cena wywoławcza: 6 000 zł

268
Teresa Brzóskiewicz 

(ur. 1929 r.)

Róża jest różą, jest 
różą, jest różą, 

ok. 1985 r.

alabaster, 
24 × 40 × 19 cm, 

sygn.l.d.: Brzóskiewicz

cena wywoławcza:  
17 000 zł

269
Biela Panufnik 
(ur. 1973 r.)

Przetańczyć z tobą całe życie, 2021 r.

brąz patynowany i polerowany, patyna 
brązowa i zielona, wys.,  
sygn. na odwrocie na nodze: Panufnik, 
podstawa z granitu opatrzona tabliczką 
autorską

cena wywoławcza: 5 000 zł

AUKCJA VARIA (41) | RZEŹBA
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270
Jacek Opała 
(ur. 1970 r. Bolesławiec)

Abstrakcyjna królowa

ceramika szkliwiona, wys. 70 cm 
z podstawą, sygn. z tyłu na podsta-
wie: JO/P8

cena wywoławcza: 6 500 zł •

271
Stanisław Zagajewski 

(1927–2008)

Dudek i sikorka na gałązce

glina, drewno, wys. całkowita 38 cm

cena wywoławcza: 500 zł •

272
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Pancerz – Cuirasse II, 1986 r.

brąz, wys. 10 cm, podstawa kamień,  
wys. całk. 13,5 cm
Sygnowany: MITORAJ
Certyfikat Art-Objet z 15 XI 1986 określa-
jący nakład 1 500 egzamplarzy, pudełko 
kartonowe

cena wywoławcza: 4 000 zł

AUKCJA VARIA (41) | RZEŹBA
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274
Teryna na stopie z pokrywą 
z motywem jelenia i zająca
Theodor Julius Günther, Berlin, 
ok. 1850 r.

srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g,  
repusowane, odlewane, wewnątrz 
złocone, pokrywa
dekorowana plastycznymi motywami 
jelenia i zająca, znaki złotnicze: znak 
złotnika „GÜNTHER” oraz „11 lüth”, 
wys. 39 cm, dł. 52,5 cm, gł. 30 cm

cena wywoławcza: 25 000 zł

273
Figura króla Bolesława Chrobrego 
(?) na koniu
Austro-Wegry, Wiedeń, I poł. XX w.

srebro, pr. 3, głowa Diany w polu pie-
ciolistnej koniczyny, wys. figury: 25 cm, 
wys. z podstawą marmurową 41 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł



179178 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | SREBRA I PLATERY

275
Rokokowy kubek z pokrywą
Moskwa, 1758 r.

srebro, pr. 84, w. 227 g, wys. 15 cm, 
imiennik złotnika: MK (Michaił Kłuszyn), 
probierz: DM (Daniła Moszałkin), bogato 
repusowany

cena wywoławcza: 13 500 zł

276
Kieliszek kiduszowy

Moskwa, 1849 r.

srebro niellowane, złocone,  
pr. 84, w. 51 g

cena wywoławcza: 1 000 zł

278
Kieliszek do wódki 

z widokiem Wielkiego 
Ustiugu

Rosja, 1865 r.

srebro złocone, niellowane, pr. 84, 
w 85 g. wys. 5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

277
Zbiór 5 kubeczków 
kiduszowych
Rosja, l. 50–70. XIX w.

srebro niellowane, pr. 84,  
wys. 4,5–7,5 cm,  
w. całkowita 321 g

cena wywoławcza: 2 300 zł
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281
Mlecznik

Moskwa, k. XIX w.

srebro, pr. 84, w. 174 g. wys. 9 cm

cena wywoławcza: 850 zł

283
Podstawka pod szklankę 
z łyżeczką, Chlebnikow

Rosja, pocz. XX w.

srebro, pr. 84, w. łącznie 173 g, 
wys. 9,7 cm, dł. łyżeczki 14 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

282
Filiżanka
Chlebnikow, Moskwa, pocz. XX w.

srebro pr. 84, wewnątrz złocone, 
w. 54 g., wys. 5 cm, dł. 8,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

279
Zbiór czterech kieliszków 

kiduszowych
Moskwa, Kijów, XIX/XX w.

srebro, pr. 84, w. łączna 120 g, 
wys. 7–5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

280
Zbiór czterech 
kieliszków 
kiduszowych
Izaak Esejewicz Zakoder, 
Kijów, pocz. XX w.

srebro, pr. 84, w. łączna 
86 g, wys. 7 cm, 4,5 cm, 
2 × 4 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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286
Patera na stopie
Niemcy, Bad Kissingen, Simon Rosenau, 
k. XIX w.

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

cena wywoławcza: 10 000 zł

284
Pas kaukaski
Rosja, pocz. XX w.

srebro, częściowo niellowane, pr. 84, 
w. 368 g, dł. 78 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

285
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
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291
Cukiernica skrzynkowa

Galicja (?), II poł. XIX w.

srebro, pr. 12 łut, w. 392 g, wys. 
z uchwytem 13 cm, dł. 16, 5 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

290
Cukiernica skrzynkowa
Johann Georg Wilhelm Peters, Berlin, 
ok. 1850 r.

srebro, pr. 12 łut, w. 445 g, wewnątrz 
złocona, wys. 13,5 cm, dł. 17 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

288
Koszyk z uchwytem
Niemcy, k. XIX w.

srebro, pr. 800, w. 374 g, 
dł. 24,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

287
Paterka na stopie w stylu 
neorokoko
Hauptmann, Wiedeń, k. XIX w.

srebro, pr. 3, w. 259 g, 
wys. 7,5 cm, śr. 17,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

289
Zestaw sosjerek,  
duża Carl Becker
Koch & Bergfeld, Niemcy, k. XIX w.

srebro, pr.925, w. łączna: 806 g,  
na brzuśćcu monogram HF

cena wywoławcza: 4 000 zł
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295
Cukiernica skrzynkowa
Wiedeń, ok. 1890 r.

srebro, pr. 3, głowa Diany w polu pięcio-
listnej koniczyny, złotnik: AP, w. 405 g, 
10,5 × 13,5 × 10,5

cena wywoławcza: 2 000 zł

294
Cukiernica skrzynkowa

Wiedeń, 1834 r.

srebro, pr. 13 łut, w. 427 g, wys. 
6,5 cm, dł. 13,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

292
Cukiernica skrzynkowa
Wiedeń, pocz. XX w.

srebro, pr. 3, w. 441 g, imiennik złotnika 
HS, 10,5 × 14 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł

293
Komplet 12 łyżeczek do kawy
Wiedeń, Austro-Węgry, pocz. XX w.

srebro, pr. 3, czerpaki złocone, w. 138 g., 
dł. 11,5 cm, imiennik złotnika: M S

cena wywoławcza: 850 zł



189188 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | SREBRA I PLATERY

300
Mlecznik

Suck, Kalisz, ok. 1830 r.

srebro, pr. 11 łut, wewnątrz 
złocone, w. 178 g.  

wys. 9,5 cm, dł. 12 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

299
Solniczka
Malcz, Warszawa, 1859 r.

srebro, pr. 84, w. 105 g, wys. 6 cm, 
śr. 8 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

297
Dzban do wina

Korner & Proll, Berlin,  
pocz. XX w.

srebro, pr. 800, szkło ryte, 
wys. 26 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

296
Nożyce do objaśniania świec
Gdańsk, pocz. XIX w.

srebro, w. 115 g., dł. 17,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

298
Kosz z uchwytem
firma SEMIA, D. Siemiatycz, Warszawa, 
1931–1939 r.

szkło kryształowe, oprawa srebro pr. 3, 
wys. całk. 17,5 cm, śred. 18,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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305
Dzban do napojów 

chłodzących
Mediolan, II poł. XIX w.

srebro, pr. 800, w. 746 g, 
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

304
Naczynie do chłodzenia wina
Florencja, II poł. XIX w.

srebro, pr. 800, w. 968 g, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł

302
Łyżka z ażurowym 

czerpakiem
Louis Cottat, Paryż, 

1819–1838 r.

srebro złocone pr. 1, dł. 20 cm, 
w. 61 g.

cena wywoławcza: 550 zł

301
Czarka do degustacji wina
Lille (?), Francja, 1770–1780 r.

srebro, w. 82 g. wys. 3 cm, dł. 
z uchwytem 11 cm

cena wywoławcza: 750 zł

303
Garnitur do kawy 
i herbaty w stylu 
empire
Szwajcaria, pocz. XX w.

srebro, pr. 800, w. 1646 g, 
czteroczęściowy: dzbanek do 
kawy (wys. 28 cm), dzbanek 
do herbaty (wys. 19 cm), 
mlecznik (przekrzywiony), 
cukiernica

cena wywoławcza: 8 000 zł
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309
Solniczka
Kraków, l. 20. XX w.

srebro, pr. 3, w. 103 g, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

308
Cukiernica skrzynkowa

Wiedeń, Austro-Węgry, ok. 1920 r.

srebro, pr. 3, w. 516 g., imiennik złotnika 
MG, wym. 8,5 × 8,5 × 12,5 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł306
Para świeczników trójramiennych
Wilkens & Sohne, Brema, Niemcy, 
ok. 1930 r.

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

cena wywoławcza: 5 200 zł

307
Ramka na zdjęcie

Anglia, XX w.

srebro, pr. RC 925, 42 × 34,5 cm,  
na odwrocie tkanina pluszowa,  

z nogą do postawienia na blacie

cena wywoławcza: 2 800 zł
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311
Dzban do wina

Florencja, ok. 1960 r.

srebro, pr. 925, w. 708 g, wys. 26 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł

310
Patera w stylu art déco
Warszawska Wytwórnia Sreber, 
ok. 1950 r.

srebro, pr. 3, w. 482 g., 
wys. 5,5 cm, śr. 23,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

312
Taca srebrna
Sanborns, Meksyk, 
poł. XX w.

srebro, pr. sterling, 
w. 1900 g, szero-
kość z uchwytami 
63 cm

cena wywoławcza: 
4 500 zł

313
Para świeczników w formie słoni

Norblin, pocz. XX w.

plater na mosiądzu, kość, wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

314
Skarbonka – skrzynia
Niemcy, II poł. XIX w.

plater na nowym srebrze, 
wys. 6 cm, sygn. J&C

cena wywoławcza: 600 zł

315
Taca prostokątna dwuuszna

BR.Henneberg, Warszawa, pocz. 
XX w.

plater, w lustrze grawerowane 
kwiaty, dł. z uchwytami 63 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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317
Filiżanka do kawy
Pirkenhammer, Czechy, ok. 1900 r.

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

cena wywoławcza: 200 zł

316
Filiżanka w formie rogu 
obfitości
Kuzniecow, Dulewo, k. XIX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. filiżanki 7 cm, dł. spodka 15 cm

cena wywoławcza: 250 zł

318
Wazon secesyjny
Ernst Wahliss, Wiedeń, ok. 1900 r.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 22 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

320
Serwis na 4 osoby
Miśnia, po 1934 r.

model B-form, porcelana złocona, tła 
bordowe, 16 elementów, I i II gat.

cena wywoławcza: 10 000 zł

319
Filiżanka empirowa
Baranówka (?), 1 ćw. XIX w.

porcelana, farby naszkliwne, złocenia 
błyszczące i grawerowane ze szlakiem 
niezapominajek, sygn. czernią naszkl. 
rosyjski orzeł 2-głowy, niżej: Buranouka, 
herbem z pelikanem i monogramem 
wiązanym BP (?), filiżanka wys. 9,5 cm 
(z uszkiem), średn. brzegu 8,5 cm, średn. 
podstawy 6 cm, spodek wys. 2,5 cm, 
średn. 14 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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322
Talerz z motywem trzech liści 

dębowych
Prószków Śląski, XVIII/XIX w.  

– lata 30. XIX w.

fajans, szkliwo cynowe, farby muflowe, 
śr. 23 cm

cena wywoławcza: 700 zł

321
Wazon
Królewska Manufaktura Ceramiki 
w Kadynach, l. 30. XX w.

glinka czerwona, malowana kobaltem, 
złocona, szkliwiona, wys. 18 cm, 
śr. wylewu 17 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

323
Kogut
Sitzendorf, Niemcy, ok. poł. XX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona, 
wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

324
Dziewczyna z dzbanem

Zsolnay, Pecs, l. 60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

325
Grzybiarka
proj. Zbigniewa Śliwowska-
Wawrzyniak, Ćmielów, l. 60. 
XX w

porcelana, malatury naszkliwne, 
na spodzie znak firmowy i wypis, 
wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

326
Żyrafa

Ćmielów, 3 ćw. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 10 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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328
Talerz dekoracyjny 
z motywem czapli
Hutschenreuther, Niemcy, 
ok. poł. XX w.

porcelana dekorowana srebrem, 
tło zielone, śr. 32 cm

cena wywoławcza: 350 zł

327
Figurka 
dziewczyny 
z wazą
Nymphenburg,  
proj. Johanna Künzli, 
1957 r.

porcelana, malatury 
podszkliwne, wys. 
23,5 cm

cena wywoławcza:  
1 300 zł

329
Serwis do kawy na 6 osób

Chodzież, l. 60. XX w.

porcelana malowana ręcznie, złocona,  
wys. dzbanka 18,5 cm, mlecznika 10 cm, 

cukiernicy 9 cm, wys. filiżanek 4,5 cm, 
śr. spodków 10,5 cm, sygn. C w trójkącie 

z wieńcem dookoła i z napisem Chodziez, wypis 
czarna farbą: hand painted 4384/AM

cena wywoławcza: 2 000 zł

330
Patera dekoracyjna

proj. Hanna Modrzewska-Nowosielska, 
Jaworzyna Śląska, l. 60–70. XX w.

porcelana zdobiona naszkliwnie, 
szablonami, natryskowo, śr. 32 cm, 

sygnowany zielonym drukiem podszkliw-
nym: Karolina/Made in Poland/, czarną 

farbą naszkliwnie: H. Modrzewska

cena wywoławcza: 1 000 zł

331
Wazon dekoracyjny
proj. Hanna Modrzewska-
Nowosielska, Chodzież, l. 60–70. 
XX w.

porcelana zdobiona naszkliwnie, 
szablonowo, natryskowo, wys. 
21,5 cm, sygn. zielonym drukiem 
podszkliwnym: Chodzież/Made in 
Poland/, czarną farbą naszkliwnie: 
H. Modrzewska

cena wywoławcza: 1 500 zł

332
Anna Malicka-Zamorska 

(ur. 1942 r.)

Bez tytułu, 1993 r.

porcelana, ręcznie malowana,  
wys. 30 cm, sygn. i dat.  

na spodzie: Anna Malicka  
Zamorska 1993

cena wywoławcza: 1 200 zł
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333
Figurka – Amor i lew
Pacyków, ok. 1912 – ok. 1919 r.

fajans szkliwiony, ręcznie malowany, 
35 × 30 × 8 cm, na spodzie znak wy-
twórni czarną farbą: ‚P’ pomiędzy rogami 
jelenia i bawołu, napis: „PACYKÓW/
Handpainted/Poland” i wycisk w masie: 
614/46/12.

cena wywoławcza: 14 000 zł

334
Wazon

proj. Wit Płażewski, Chodzież, l. 60. XX w.

fajans szkliwiony, malowany ręcznie, 
wys. 26 cm

cena wywoławcza: 800 zł

335
Herbatnica z motywem 
mitologicznym
Rosja, pocz. XX w.

szkło mleczne, dekorowane 
kalkomanią, metal niklowany, 
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 500 zł

336
Dwa wazoniki secesyjne

Daum, Francja, ok. 1900 r.

szkło warstwowe, trawione, malo-
wane farbami emalierskimi, wazon 

wyższy o podstawie kwadratowej 
o wys. 12 cm, niższy o podstawie 

okrągłej wys. 9 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł
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337
Komplet 6 kieliszków
Moser, ok. 1970 r.

szkło kryształowe, różnokolorowe, 
wys. 4,5 cm, oryginalne etui

cena wywoławcza: 800 zł

338
Komplet 6 kieliszków 
do szampana
Moser, poł. XX w.

szkło kryształowe, dekoracja oroplastyczna 
na rancie, wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

339
Wazon
Orrefors, Szwecja, l. 30. XX w.

szkło kryształowe, niebieskie, wys. 11 cm

cena wywoławcza: 300 zł

340
Wazon
proj. Vladislav Urbanek, Rosice, 
Czechosłowacja, l. 60. XX w.

szkło prasowane, fioletowe, 
wys. 14 cm

cena wywoławcza: 300 zł

341
Karafka i 6 kieliszków w stylu 
art déco, Karl Palda
Haida, Czechosłowacja, l. 30. XX w.

szkło powlekane, wys. 21 cm, 
wys. kieliszków 5,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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343
Lampka z amorem

Europa Zachodnia, 
I poł. XX w.

mosiądz niklowany, 
wys. 41 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

342
Kinkiet dwuświecowy
Br. Łopieńscy, Warszawa, pocz. XX w.

brąz złocony, wys. 17 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

344
Lampa mosiężna
pocz. XX w.

mosiądz, szkło, wys. 72,5 cm, 
śr. klosza 50 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

346
Rzeźba ogrodowa – Leżąca żaba

Europa Zach. II poł. XX w.

brąz patynowany, dł. 24 cm,  
podstawa drewniana

cena wywoławcza: 350 zł

345
Para kandelabrów w stylu 
empirowym
Polska (?) k. XIX w.

pięcioświecowe, brąz i mosiądz, ślady 
złoceń, wys. 82 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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350
Krzyż mosiężny
Rosja, XIX/XX w.

mosiądz, emalia, 28 × 15 cm

cena wywoławcza: 800 zł

349
Krzyż mosiężny

Rosja, XIX/XX w.

mosiądz, 22 × 14 cm

cena wywoławcza: 800 zł

347
Krzyż – kropielnica
k. XIX w.

metal złocony, emalie różnokolorowe, 
onyks zielony, wys. 17,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

348
Krzyż – kropielnica

k. XIX w.

metal złocony, emalie róznokolorowe, 
onyks zielony, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 550 zł



211210 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia (41) | VARIAAUKCJA VARIA (41) | VARIA

351
Para szafek nocnych
XIX/XX w.

konstrukcja mahoń i sosna, okleiny 
mahoniowe wybarwiane na dwa kolory, 
elementy snycerskie, szyldziki kościane, 
2 × 85 × 57 × 42 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

352
Zegar empirowy z Erosem
Francja, I poł. XIX w.

brąz złocony, tarcza emaliowana z rzym-
skimi cyframi godzin, z paryskim system 
bicia na godziny i półgodziny, wys. 48, 
szer. 37, gł. 13,5 cm, po konserwacji – 
mechanizm sprawny

cena wywoławcza: 25 000 zł
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Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA VARIA (41)

Warszawa, 19 maja 2021 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. droit 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

353
Koszulka klubu 
OGNIWO SOPOT 
RUGBY
2019

koszulka z 19 autografami 
zawodników drużyny min: 
Robson, Wilczuk, Szulta, 
Zając, Walter, Porebski, 
Piotrowski, Plichta, Dima, 
Grabowski, rozmiar L, 
tkanina techniczna

cena wywoławcza: 100 zł



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 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota 
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

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

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

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

III sPrZEDAż AukCYJNA

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

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

/// ZleCenie liCyTACji Z limiTem i liCyTACjA TelefOniCZnA
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt 
w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż Cena gwarancyjna. 
Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena gwarancyjna, 
a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do transakcji 
warunkowej. W przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. Na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym Licytujący może 
określić na zleceniu limit, do którego pracownik Domu aukcyjnego będzie 
licytować pomimo braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony 
na zleceniu, pracownik Domu Aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że 
klient oferuje przynajmniej Cenę wywoławczą.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

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

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

B. Przebieg Aukcji

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

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

/// LICytACJA W JęZykU ANgIELSkIm
Na specjalne życzenie Licytującego niektóre spośród licytacji mogą być 
równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być 
składane najpóźniej godzinę przed Aukcją wraz z informacją których 
Obiektów dotyczą.

/// tABELA POStąPIEń
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. W zależności od przebiegu Aukcji może 
on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. PłAtNOśCI

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

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. 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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Poz. 12 – Julian Fałat (1853–1929) 
Brzozy w nieświerzu, ok. 1910 r. 
tech. mieszana, tektura, 33,5 × 24,5 cm, sygn. l.d.: Jfałat/nieśwież
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Poz. 274
Teryna na stopie z pokrywą z motywem jelenia i zająca,  
Theodor Julius Günther, Berlin, ok. 1850 r.
srebro, pr. 11 łutowa, w. 4168 g


