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Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 25 września 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, 6 października 2021 (środa), godz. 19.00
AUKCJA VARIA® (44)

10 listopada (ŚRoda) 2021 
 
W GalERii sopoCKiEGo doMU aUKCYJNEGo

WaRsZaWa, Ul. NoWY ŚWiat 54/56  

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA 



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
Walery Brochocki 
(1847 Włocławek – 1923 Warszawa)

Rozbity dzban

olej, płótno, 28,4 × 45,4 cm,  
sygn. l.d.: Wbrochocki

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

1
Hans Thoma
(1839–1924)

Letnie popołudnie

olej, deska, 33,5 × 47 cm,  
sygn. l.d.: HtHoMa, na odwrocie central-
nie napis: a summer afternoon

cena wywoławcza: 4 600 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz, autor pejzaży i widoków miejskich. studia artystyczne rozpoczęte w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej u Ch. Breslauera kontynuował od 1869 r. w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem a. liera i H. an-schütza. W Monachim pozostał na dłużej, miał wspólną 
pracownię z a. Kotsisem i Z. sidorowiczem, uczestniczył w tamtejszych wystawach. Jego 
obrazy cieszyły się powodzeniem, zwłaszcza gdy na powszechnej Wystawie w Wiedniu 
w 1873 r. obraz artysty odznaczono medalem. W 1877 r. wyjechał do paryża, gdzie malował, 
wykazując wpływy barbizończyków, krajobrazy z okolic Fontaienbleau. W 1878 r. jeździł do 
algieru, by malować panoramę na zlecenie francuskiego rządu. W 1888 r. na stałe osiadł 
w Warszawie, skąd jeszcze wielokrotnie wyjeżdżał na litwę, podole i do Besarabii.

Niemiecki malarz i grafik. W latach 
1899–1919 był profesorem akademii 
sztuk plastycznych w Karlsruhe. Malował 
portrety, pejzaże, ludowe sceny rodzajowe 
i idylliczne, martwe natury, a pod koniec 
życia kompozycje religijne, mitologiczne 
i alegoryczne, z widocznym wpływem 
malarstwa arnolda Böcklina. W malarstwie 
krajobrazowym charakterystyczne są dla nie-
go rozległe pejzaże, chętnie przedstawiane 
z wyniosłej perspektywy.

2
MN – sygn. 
monogramem
(XiX/XX w.)

Leśny potok

olej, tektura, 
40 × 29 cm (owal),  
sygn. monogramem 
d.: lJ junior

cena wywoławcza: 
500 zł
estymacja:  
800 – 1 000 zł
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5
Paweł Merwart
(1855 Marianówka – 1902 saint-pierre)

Lektura w parku

olej, płótno, 32 × 46 cm,  
sygn. l. d.: p. MERWaRt

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

4
Ferdynand Bryll
(1863–1920)

Portret ALEKSANDRA HRABIEGO 
KRZYWICKIEGO, 1895 r.

olej, plótno, 66,5 × 53 cm,  
sygn. śr. p.: F.Bryll/1895

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

szkołę średnią ukończył we lwowie, gdzie rozpoczął też studia techniczne. Raniony w poje-
dynku, wyjechał na rekonwalescencję do Włoch i tam podjął decyzję poświęcenia się sztuce. 
studia malarskie rozpocząć miał w Wiedniu, później podobno uczył się w Grazu, Monachium 
i düsseldorfie. W latach 1877–1884 kształcił się w École des Beaux-arts w paryżu, m.in. 
u Henri lehmana i isidore’a a. pilsa. od 1882 pracował dla pisma „le Monde illustré” 
i – jako ilustrator-korespondent – wyjechał do Rosji i austro-Węgier. około 1884 przyjął 
obywatelstwo francuskie, zamieszkał na stałe w paryżu, równocześnie uczestnicząc w życiu 
francuskiej polonii. W 1878 wziął udział w powszechnej Wystawie w paryżu, a w 1879 
debiutował na oficjalnym salonie, gdzie odtąd niemal corocznie wystawiał, zyskując renomę 
wziętego malarza i portrecisty. swoje prace przesyłał, także na wystawy w polsce – do lwowa, 
Krakowa, Warszawy. W 1896 został mianowany malarzem departamentu kolonii, zapewne 
dzięki protekcji brata Emila, gubernatora francuskich terytoriów zamorskich. podróżował, 
m.in. na Wyspy Kanaryjskie, do senegalu, sudanu, Konga, tunezji, Mauretanii, somalii. 
W kwietniu 1902 wypłynął na Martynikę jako członek rządowej komisji badającej wulkan 
Montagne pelée. Zginął podczas jego wybuchu, 8 maja 1902. Był artystą wszechstronnym – 
malował olejno, akwarelą, pastelami, zajmował się grafiką i techniką fresku, był doskonałym 
rysownikiem i ilustratorem. tematyka jego prac obejmowała, m.in. sceny biblijne, sceny 
inspirowane literaturą, portrety znanych osobistości (Helena Modrzejewska w roli Marii stuart) 
i pięknych kobiet (tzw. galeria piękności), sceny rodzajowe i wreszcie obrazy o motywach 
egzotycznych, malowane podczas licznych podróży.

W latach 1876–1884 studiował w krakowskiej szkole sztuk pięknych. W czasie studiów, 
w roku 1882, z polecenia Jana Matejki pomagał Henrykowi Rodakowskiemu podczas prac 
nad fryzem w sali sejmowej we lwowie. W latach 1884–1903 regularnie wystawiał portrety 
na wystawach w krakowskim towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych. Malował i rysował 
podobizny przedstawicieli krakowskiej i galicyjskiej elity. Wraz z antonim tuchem konser-
wował, a właściwie rekonstruował renesansowe malowidła ścienne w krakowskim kościele 
pw. św. Krzyża, odkryte w czasie restauracji świątyni prowadzonej w latach 1896–1898 
przez Zygmunta Hendla (w początkowym okresie) i tadeusza stryjeńskiego. Jego prace 
znajdują się m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie – w zbiorach Czapskich, w Muzeum 
Krakowa i Muzeum sztuki w Łodzi.
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8
Louis Toussaint
(1826 Królewiec – 1921)

Na łodzi

olej, płótno, 64 × 79 cm, 
sygn. l. d.: louis toussaint

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

6
Francois Baron
(1879–1963)

Para dzieci, 1901 r.

olej, płótno dublowane, 38 × 46 cm, 
sygn. i dat. p. śr.: FBaron 1901

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

7
MN sygnowany nieczytelnie
(XiX/XX w.)

Portret kobiety

olej, tektura, 50 × 40 cm, 
sygn. p.d.: słaboczytelnie

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Niemiecki malarz scen rodzajowych i pejzaży. Malarstwo studiował w Królewcu u l. Ro-
senfeldera i w pracowni t. Hildebrandta w akademii w düsseldorfie.

Uczeń École des Beaux-arts w Clermont-
-Ferrand i słynnego paula Grafa. Znany 
jest głównie z malarstwa pejzażowego. 
Wystawiał w paryżu i był członkiem salon 
des artistes Français w 1921 roku.
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9
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 lwów)

Kwestor

ołówek, papier, 
14 × 20,5 cm,  
sygn. p.d.: Kwestor/
tRybkowski

cena wywoławcza: 
850 zł
estymacja:  
1 000 – 1 200 zł

10
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Wyjazd na targ

akwarela, papier, 
14,5 × 31 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. l.d.: 
a. setkowicz

cena wywoławcza: 
2 500 zł
estymacja: 
3 000 – 4 000 zł

11
Alfred Steinacker-Viorsky
(1838 oedenburg – 1914 Wiedeń)

Para obrazów: Ucieczka przed wilkami,  
Napad wilków

olej, deska, 2 × 21 × 31 cm, sygn. l.d.i p.d.: Viorsky

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

12
Adam Setkowicz

(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęg zimowy

akwarela, papier, 14,5 × 30 cm 
w świetle oprawy, sygn. l.d.: a. setkowicz

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

W latach 1872–75 kształcił się w szkole sztuk pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akade 
– mii u C. Wurzingera, l. loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej państwowej 
szkole przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny 
związane z huculskim folklorem. posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.

pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej asp pod kierunkiem t. axentowicza. Znany z licznych reprodukcji 
w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny 
rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.

austriacki Malarz rodzajowy. studia na akademii pattenkofen.
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13
Sylweriusz Saski
(1864 Nottingham – 1954 Kraków)

Wrzosowisko, 1932 r.

olej, półótno, 64 × 95 cm,  
sygn. p.d.: sylw. saski/1932

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

14
Bronisław Kłosowski
(ur. 1923 Zakopane)

Pejzaż tatrzański 
z Giewontem w tle, 1986 r.

olej, płótno, 40 × 52 cm,  
sygn. i dat. l.d.: B. Kłosowski 86

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

15
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Dziewczyna góralska

pastel, papier, 33 × 24 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. l.ś.: st. Górski

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

studiował w krakowskiej asp w latach 1909 – 1914 u J. pankiewicza i w latach 1916–1917 
u t. axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie

od 1884 roku uczył się malarstwa i rzeźby u W. Łuszczkiewicza w ssp w Krakowie. od roku 
1890 kontynuował naukę w akademii monachijskiej u o. seitza. po powrocie studiował na 
oddziale Kompozycji u J. Matejki. po początkowych sukcesach w okresie studiów cieszył 
się nadal dużym wzięciem malując sceny rodzajowe z podhala, pejzaże tatrzańskie, portrety 
górali w barwnych strojach i tradycyjnie urządzonych domach oraz sceny religijne. dużo 
wystawiał, w krakowskim tpsp i w tZsp w Warszawie.

inż. budowlany w Zakopanem, malarz amator. 
syn malarza Karola Kłosowskiego. Jego liczne 
obrazy olejne przedstawiają krajobraz tatr 
i podtatrza w sposób tradycyjnie realistyczny. 
od 1972 wystawiał swe obrazy w Zakopanem 
i limanowej.
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16
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Budowla z wieżą

akwarela, papier, 33,5 × 26,5 cm, 
opisana na dole

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

17
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 
1968 Folusz)

Krynica wieś

akwaforta, 
papier, 16 × 22 cm, 

opisany na dole: 
KRENiCaWiEŚsEŁo

cena wywoławcza: 
4 500 zł •
estymacja:  

6 000 – 8 000 zł

18
Kazimierz 

Bieńkowski
(1863–1918)

Wizja góralska

olej, płótno 
naklejone na tekturę, 

22 × 27 cm, sygn. 
l.d.: Kazimierz 

Bieńkowski

cena wywoławcza: 
3 500 zł

estymacja:  
4 500 – 6 500 zł

W latach 1880–1886 studiował w szkole sztuk pięknych w Krakowie. Malował portrety, krajobrazy (w tym wiele tatrzańskich), sceny 
rodzajowe, tzw. „typy ludowe” górali czy Cyganów. Znane są również jego obrazy nawiązujące do malarstwa a. Böcklina (Rybak i syrena, 
1901). swoje prace wystawiał w krakowskim towarzystwie przyjaciół sztuk pięknych w latach 1886, 1893, 1894. W roku 1892 obraz 
Z Gubałówki przesłał także do warszawskiego towarzystwa Zachęty sztuk pięknych na konkurs im. Kuryerowa. prace artysty znajdują się, 
m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego i Muzeum Historycznego w Krakowie.

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu 
i mowy. pierwsze jego prace powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-
nowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny 
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość 
kolorystyczną. tworzył całe serie obrazków przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie 
świętych, portrety i autoportrety. swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowa-
nych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się i indywidualnej 
wystawy w galerii dieny Vierny w paryżu (1959 r.) i stedelijk Museum w amsterdamie. 
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, 
Bazylei, Rzymie, Chicago, londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała 
retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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19
Wlastimil Hofman
(1881 praga – 1970 szklarska poręba)

Aniołek z cyklu „Ojcze nasz”, 
1952 r.

olej, płyta, 39,5 × 31 cm, sygn. i dat. 
l.g.: Wlastimil Hofman/1952, opisany na 
odwrocie: Milutkiej Klodetce/na pamiatkę/
pozowania do aniołka/do mego cyklu 
„ojcze nasz”/Wlastimil/Hofman/1952/
szklarska poręba

cena wywoławcza: 22 000 zł •
estymacja: 30 000 – 50 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w szkole sztuk pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskie-
go, leona Wyczółkowskiego i Jana stanisławskiego. swoją artystyczną edukację kontynuował 
w paryżu w Ecole des Beaux-art w pracowni Jean-léon Gérôme’a – francuskiego malarza 
i rzeźbiarza akademickiego. sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku w warszawskiej Zachęcie. podczas wojny kilkakrotnie 
zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w szklarskiej porębie, gdzie kontynuował 
tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze 
symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych i patriotycznych treści. prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają głębię 
ekspresji przedstawienia.

„Moja sztuka rozwija się naokoło modlitwy, naokoło zetknięcia się ducha ludzkiego 
z Bogiem(…) modlitwa ducha i ciała to najwyższe objawy ludzkie, najgodniejsze 
do przedstawienia w sztuce”

Wlastimil Hofman

W latach 1951–1952 Wlastimil Hofman stworzył cykl malarski „ojcze nasz”. do 
przedstawień pozowały mu różne osoby (dorośli i dzieci), głównie mieszkańcy 
szklarskiej poręby. Klodetka pozowała artyście do wizerunku aniołka z tego cyklu 
malarskiego. prezentowany portret namalował dla niej w dowód wdzięczności za 
dzielne pozowanie, co utrwalił w dedykacji.
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20
Wacław Koniuszko
(1854–1900)

Wieczorna zaduma, 1878 r.

olej, płótno, 69 × 85 cm,  
sygn,. i dat. l.d.: W. koniuszk/1878

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1866–75 studiował w krakowskiej ssp u F. szynalewskiego, 
W. Łuszczkiewicza i J. Matejki. W roku 1875 uzyskał stypendium i po dłuższej 
przerwie, w czasie której działał w Krakowie, wyjechał do Monachium. 
Kontynuował studia w l. 1882–85 w tamtejszej akademii u aleksandra 
Wagnera. Za swoje prace został dwukrotnie odznaczony – w roku 1882 i 1883 
– srebrnymi medalami. po powrocie do Krakowa (1885) ciężko zachorował 
i niemal całkowicie przestał malować. tematem jego obrazów były przede 
wszystkim sceny rodzajowe z życia rzemieślników, biedoty miejskiej, portrety, 
rzadziej sceny wiejskie. Znaczną część swojej twórczości poświęcił tematyce 
żydowskiej. Malował zarówno portrety Żydów jak i sceny rozgrywające się 
na tle architektury i bóżnic krakowskiego Kazimierza – powroty z synagog, 
święta i modlitwy. Chętnie przy tym przedstawiał te sceny w nocy, oświetlone 
światłem księżyca.
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21
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/podole – 1938 Kraków)

Portret Bartosza Głowackiego

czarna kredka, papier, 53 × 38 cm 
w świetle passe-partut, sygn. p.d.: 
p.staCHiEWiCZ

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

22
Salomon Maisner (Mejzner)

(1886 Kalisz – 1942 Łódź)

Bartosz Głowacki

olej, tektura naklejona na sklejkę, 
24 × 17,5 cm, sygn. p.d.: s. Maisner

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

23
MN

(i poł. XX w.)

Portret górala z fajką

pastel, papier, 47 × 30 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

polski malarz pochodzenia żydowskiego. debiutował w 1906 roku 
w warszawskiej Zachęcie studiami głów i kompozycją „Rodzina rze-
mieślnicza”. działał przede wszystkim w Łodzi: na Wystawie Wiosennej 
w 1918 roku wystawił dwa obrazy: „dama w białym szalu” oraz „portret 
ludwika Zamenhoffa”, a obrazy prezentowane na Wystawie Zimowej 
spotkały się z uznaniem krytyki. W roku 1921 eksponowane były kom-
pozycje – „starzec z fajką, Ciekawe wiadomości”, „Głowa dziewczynki” 
i „przy talmudzie.

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej szkole sztuk pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. od 1889 r. był 
członkiem towarzystwa przyjaciół sztuk pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, 
funkcję wiceprezesa. tworzył ilustracje do utworów H. sienkiewicza, a. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia paluchowa.
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25
MN
(i poł XiX w.)

Pajzaż alpejski

olej, płyta pilśniowa, 50 × 64 cm, 
sygn. p.d.: słaboczytelnie

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

24
Stanisław Grzyms
(i poł. XX w.)

Portret kobiecy

pastel, papier, 62 × 48 cm, 
sygn. l.d.: Grzyms

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Malarz czynny w okresie międzywojennym, specjalizujący się w efektownych, popularnych 
podówczas główkach kobiecych, wykonywanych w technice pastelu.
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26
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Serdeczne pozdrowienia  
z Łagowa, 1994 r.

olej, płyta, 80 × 60 cm, sygn. i dat. l.d.: 
dUda GRaCZ 1738/94, na odwrocie 
naklejka autorska: oBRaZ 1738/HERZ-
liCHE/GRUssE aUs laGoW-3/olEJ/80 
X 60 cm/dUda GRZaCZ/1994/NR Kat.
aUtoR.1738

cena wywoławcza: 60 000 zł •
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie. Zawrotna kariera artysty, której początki 
sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej 
w filii krakowskiej asp w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersy-
tecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej akademii sztuk w Warszawie. Jego twórczość 
charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych 
obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów 
pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. duda-Gracz włączał do swej sztuki 
wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych 
złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą 
szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie stronił jednak również 
od pięknych widoków natury.
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28
Karl Mohr
(1922–2013)

Polowanie par force

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

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

27
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 lwów)

Portret konia angielskiego – 
Hindostanka, 1906 r.

akwarela, papier, 48 × 58 cm w świetle 
passe-partout, sygn. dat. i opisany l.d.: 
Hindostanka/Juliusz Holzmuller/1906

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Niemiecki malarz znany z dekoracyjnych martwych natur i pejzaży ze sztafarzem, gdzie 
głównym bohaterem był koń. Ukończył akademię sztuk pięknych w dusseldorfie. Najchętniej 
podejmował temat polowań z udziałem psów.

Uczęszczał do państwowej szkoły przemysłowej we lwowie na kurs malarstwa dekoracyjnego 
w latach 1897-1901, gdzie uczył się u R. Bratkowskiego, s. Rejchana, i t. Rybkowskiego. 
Następnie kształcił się w krakowskiej akademii sztuk pięknych w pracowniach F. Cynka, 
J. Mehoffera i t. axentowicza (1898-1906). W latach 1903-1904 studiował w Monachium. 
po ukończeniu studiów osiadł na stałe we lwowie. Najczęściej malował w technice akwareli, 
posługiwał się także sepią i tuszem. Ulubionymi tematami Holzmüllera były pejzaże oraz sceny 
rodzajowe z motywem koni. Wśród jego bardziej znanych dzieł wymienić należy cykl obrazów 
do pawilonu myśliwskiego księcia ottona Habsburga w Rafajłowej, cykle z wizerunkami 
koni z wielkich stadnin oraz obrazy batalistyczne. tworzył ponadto pejzaże, widoki miejskie 
i sceny rodzajowe z częstym motywem koni. Zasłynął jako malarz wykonujący szkice 
batalistyczne z udziałem konnicy japońskiej w akcji; jedna z akwarel o tej tematyce została 
umieszczona w kasynie oficerskim w tokio. Wystawiał wiele we lwowie oraz w krakowskim 
tpsp i warszawskiej Zachęcie. Jego prace znajdują się w muzeach w Krakowie, Łańcucie 
i we lwowie.
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30
Józef Graczyński 
(1866–1939)

Przy kapliczce

olej, płótno, 49 × 67,5 cm, 
sygn. l.d.: JózefGraczyński

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

artysta ściśle związany z Wielkopolską. W latach 1886-91 studiował malarstwo na kursach 
M. Jaroczyńskiego M. Krajewskiego w poznaniu. Często też wystawiał w tym mieście, 
a ponadto w Bydgoszczy, Krakowie, Warszawie, Berlinie i paryżu. W 1901 roku zainicjował 
powstanie stowarzyszenia artystów w poznaniu. Był także członkiem towarzystwa przyjaciół 
sztuk pięknych i Związku artystów Malarzy. Malarstwo Graczyńskiego jest odzwierciedleniem 
sentymentów twórcy, który podejmuje głównie tematykę pejzażową ulubionego regionu. 
artysta był również utalentowanym portrecistą.

29
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Jadą ułani przez wieś, 1942 r.?

olej, tektura, 71 × 100 cm,  
sygn. p.d.: Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie i wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i ii wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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32
Tadeusz Zamiar
(1905–1966)

Przed drewnianym kościółkiem

olej, tektura, 43,5 × 32 cm, 
sygn. p.d.: t.Ziomek

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

31
Adam Batycki
(1886–1970)

Kościół Św. Marcina 
w Grywałdzie, 1965 r.

akwarela, papier, 67 × 47 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat.: 
aBatycki/1965

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz aktywny w Katowicach zarówno przed jak i po ii wojnie. studiował malarstwo w asp 
w Krakowie, w latach 1928/1929–1931/1932. Był członkiem Zpap, do 1945 r. Malował 
akty, pejzaże, martwe natury.

studiował w akademii sztuk pięknych w poznaniu. Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum 
Narodowym w przemyślu. Malował sceny rodzajowe i pejzaże, głównie w technice akwareli.
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34
Antoni Teslar
(1898 Krzeszowice – 1972)

Pejzaż zimowy z Polanicy Zdroju

olej, płyta, 49,5 × 69,5 cm, 
sygn. p.d.: a.teslar/polanica

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

33
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 sandomierz)

Pejzaż zimowy, 1917 r.

olej, sklejka, 23 × 33 cm, 
sygn. i dat. p.d.: st. Czajkowski/Heeze 
1917

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

studia rozpoczął w ssp w Warszawie w 1917 roku, lecz przerwał naukę i związał się 
z legionami polskimi. W 1921 roku powrócił na studia malarskie, tym razem w krakowskiej 
asp u W. Weissa i s. Kamockiego. W latach 1926–1929 przebywał w paryżu, gdzie 
kontynuował naukę w Conservatorie national des arts et metiers. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe – krajobrazowe, portret i martwą naturę oraz emalierstwo (brązowy medal 
w 1928 i srebrny w 1929 na międzynarodowych wystawach biżuterii artystycznej w paryżu).

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej asp, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i l. Wyczółkowskiego. studia kontynuował w Monachium i paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. od 1908 roku był członkiem 
towarzystwa „sZtUKa”. od 1950 r. profesor warszawskiej asp, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W swoich kompozycjach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, 
uzyskując na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. tworzył niezwykle 
syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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36
Jan Styka
(1858 lwów – 1925 Rzym)

Szkic do Męczeństwa 
chrześcijan w cyrku Nerona 
(Recto)/Szkice scen pod 
krzyżem, ok. 1899

ołówek, papier, 31,5 × 24 cm

pochodzenie:
zakup bezpośrednio z pracowni artysty
kolekcja prywatna, polska

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

35
Jan Kazimierz Olpiński
(1875 lwów – 1936 tamże)

Neron

akwarela, na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 53 × 39,5 cm w świetle oprawy,
sygn. p. d.: K. olpiński.

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

37
Jan Styka

(1858 lwów – 1925 Rzym)

Autoportret

kredka, papier żeberkowy szary,  
35 × 27 cm, sygn. monogramem 

wiązanym p.d.: Js

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

38
Leon Wyczółkowski

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Krucyfiks królowej Jadwigi na 
Wawelu, 1915 r.

litografia barwna, papier, 79 × 61 cm 
w świetle oprawy, sygn. na płycie p.d.: 

lwyczół, opisany pod oprawą: RYs. Na 
KaMiENiU lEoN WYCZÓŁKoWsKi, 

odBito W litoGRaFJi JaNa CottY 
i poniżej cyrylicą: ZGoda Ros. CENZURY 
WoJsKoWEJ WaRsZaWa Z 7 i 1915 R.

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

po ukończeniu gimnazjum w lwowie, w latach 1893–97 stu-
diował w Monachium u Karla Rauppa i Karla Marra. otrzymał 
dwukrotnie odznaczenia za studia malarskie oraz stypendium 
fundacji im. Franciszka Józefa na lata 1896–99. studia kontynu-
ował w paryżu, gdzie w latach 1897–1900 uczył się w academie 
des Beaux – arts u Rene X. prineta, Jamesa Whistlera i Rafaela 
Collina. W 1898 r. został odznaczony medalem w academie 
Colarossi. W latach 1899–1901 podróżował do Włoch, był także 
w Kurlandii. W roku 1900 przeniósł się do Wiednia, gdzie do 
roku 1905 studiował u Kazimierza pochwalskiego. od 1921 
roku mieszkał na stałe we lwowie, gdzie pracował w państwowej 
szkole przemysłowej oraz na politechnice lwowskiej. Uczestni-
czył w wystawach w Krakowie, lwowie, Warszawie, poznaniu. 
Malował sceny rodzajowe, pejzaże i martwe natury oraz akty.

studiował w akademii wiedeńskiej, w Rzymie i w krakowskiej 
ssp u J. Matejki. od 1900 stale mieszkał w paryżu. Był 
członkiem akademii św. Łukasza w Rzymie. Malował portrety, 
sceny rodzajowe, a także utrzymane w duchu malarstwa 
akademickiego obrazy religijne i duże kompozycje historyczne. 
tworzył cykle obrazów ilustrujących utwory literackie – odyseję 
Homera, Quo vadis sienkiewicza. Był inicjatorem i współtwórcą 
kilku panoram Racławice i Golgota.

W latach 1869- 1875 studiował w Klasie Rysunkowej w War-
szawie m.in. u W. Gersona, a. Kamińskiego, R. Hadziewicza. 
Naukę kontynuował w akademii w Monachium, a w latach 
1877–1879 uczęszczał do ssp w Krakowie, gdzie pobierał 
nauki u J. Matejki. W latach 1895–1911 był profesorem asp 
w Krakowie, a od 1934 r. prowadził katedrę grafiki w ssp 
w Warszawie. od ok. 1918 r. zajął się grafiką, w uprawianiu 
której zdobył znaczne umiejętności oraz uznanie. Jego twór-
czość jest zaliczana do najwybitniejszych zjawisk artystycznych 
w sztuce polskiej przełomu XiX/XX w.
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39
Czesław Znamierowski
(1890–1977 Wilno)

Pejzaż letni

olej, tektura, 24 × 31 cm, sygn. l.d.: CZ

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

40
Jadwiga 
Hawelke-
Buharewicz
(1892–1966)

Droga w słońcu, 
1938 r.

olej, płótno, 
60 × 73 cm sygn. 
p.d.: J. Buhare-
wicz-Hawelke, 
na odwrocie 
naklejka wystawowa 
z 1938 r. z tytułem 
autorskim

cena wywoławcza: 
2 500 zł •
estymacja:  
3 500 – 4 500 zł

41
Błażej Iwanowski

(1889 Jabłonna – 1966 
Warszawa)

Kwitnace pole

olej, sklejka, 35 × 50 cm,  
sygn. l.d.: Błażej 

iwanowski

cena wywoławcza:  
2 000 zł •
estymacja:  

3 000 – 4 000 zł

42
Jan Bednarski

(1891–1956)

Stogi siana

olej, płótno naklejone na 
tekturę, 19 × 24 cm, sygn. 

p.d.: Jan Bednarski

cena wywoławcza:  
1 200 zł •
estymacja:  

1 500 – 2 000 zł

Związany z artystycznym środowiskiem 
Wilna, kształcił się w petersburgu. W 1926 
r. osiedlił się w polsce i rozpoczął studia 
na Wydziale sp Uniwersytetu s. Batorego 
w Wilnie. Należał do tZsp oraz był wice-
prezesem Wileńskiego towarzystwa Nieza-
leżnych artystów Malarzy. Często wystawiał 
w Warszawie i Wilnie, a po wojnie również 
w Moskwie. Malował pejzaże i portrety.

Malarka związana z Warszawą. studiowała od 1911 w warszawskiej ssp oraz w Monachium w prywatnej szkole s. Hollósy'ego.

Rozpoczął naukę rysunku u Feliksa Rolińskiego, W. dymitrowicza i B. Kowalewskiego w 1906 roku. W latach 1907–1910 naukę kontynuował 
u Jana Kauzika i Mieczysława Kotarbińskiego w Warszawskiej szkole Rysunkowej. U s. lentza uczył się rysunku w szkole sztuk plastycznych 
w Warszawie w latach 1910–1912. Był członkiem grup: „Zachęta”, „Zespół”, „Niezależni” oraz Warszawskiego towarzystwa artystycznego. 
Uprawiał głównie malarstwo sztalugowe. swoje prace wystawiał począwszy od 1921 roku w warszawskim towarzystwie Zachęty sztuk.

Kształcił się w krakowskiej asp pod kierunkiem W. Weissa (1911-14). studia ukończył odznaczony brązowym medalem. Uczestniczył 
w wystawach lwowskiego tpsp. do 1939 pracował jako nauczyciel w gimnazjach lwowa i sambora. podczas ii wojny światowej przebywał 
we lwowie. W 1945 roku zamieszkał w Krakowie.
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44
Ludwik Klimek
(1912 skoczów – 1992 Nicea)

Scena w pajzażu, 1966 r.

olej, tektura, 33 × 41 cm,  
sygn. p.d.: KliMEK/66

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

43
Alexander Jakimczuk
(1899 Korzec na Wołyniu – 1970)

Miasteczko włoskie

olej, tektura, 31,5 × 22,5 cm,  
sygn. p.d.: a. Jakimczuk

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w asp w Krakowie. Wiosną 1939 r. uzyskał 
stypendium i wyjechał do paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się o wybuchu wojny. 
po zajęciu paryża przez Wehrmacht schronił się w aix- -en-provence, gdzie z paryża przeniosła 
się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława Zawadowskiego. 
dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef pankiewicz, czuł się już bardzo źle i niebawem 4 
lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. po 1947 r. Klimek przeniósł się nad Zatokę 
lwią i mieszkał w Menton. podczas prac malarskich w latach 1951/52 w Vallauris poznał 
pabla picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. Klimek przyjaźnił się 
również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim założył w 1951 r. i prowadził 
Biennale internationale d’art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. Jego dzieła zostały 
nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował około 3000 obrazów. 
Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na całym świecie. Już po śmierci 
artysty, paryski luwr zakupił do swoich zbiorów światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego 
dzieł. Estetyka malarska Klimka miała swój rodowód w kolorystycznej szkole „kapistów”. Mimo 
fascynacji malarstwem swoich znanych przyjaciół, zarówno tych polskich jak i francuskich, 
artysta zawsze zachowywał swoją niepowtarzalną, lecz rozpoznawalną odrębność.

Malarz wystawiający w warszawskiej Zachęcie oraz w salonie Garlińskiego w latach 1932-
39, sporadycznie także w Krakowie i we lwowie, kilkakrotnie nagradzany. W 1926 r. 
odbyła się wystawa indywidualna artysty w Łucku. Mieszkał i pracował w poczajowie na 
Wołyniu. Malował sceny rodzajowe, sceny z polowań oraz pejzaże. Wiktor podoski tak pisał o 
obrazach artysty pokazanych na wystawie, która odbyła się 1932 r. w salonie Garlińskiego: 
(artysta odtwarzał) życie swego najbliższego otoczenia przy pracy codziennej. Charakter ich 
jest zdecydowanie realistyczny, a technika i ujęcie niewiele mają związku ze zdobyczami 
malarstwa doby ostatniej.
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46
Eliasz Kanarek
(1902–1969)

Łodzie

akwarela, papier, 21 × 30 cm, 
sygn. l.g.: E. Kanarek

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

45
Wojciech Weiss
(1875 leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na hamaku

akwarela, papier, 23 × 31 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz z kręgu tzw. „pruszkowiaków“ - uczniów tadeusza pruszkowskiego, studia w war-
szawskiej szkole sztuk pięknych rozpoczął pod jego kierunkiem w roku 1923. Należał 
do - powstałego w 1925 - „Bractwa św. Łukasza“ i wraz z profesorem i kolegami wyjeżdżał 
na letnie plenery do Kazimierza nad Wisłą. Uczestniczył w wystawach Bractwa, wystawiał też 
z grupą Blok Zap, w warszawskim ips-ie oraz za granicą, m.in. na Biennale w Wenecji (1934) 
i w Carnegie institute w pittsburghu (1937). Jako rysownik współpracował z satyrycznym 
pismem „szpilki“. W roku 1938 razem z pruszkowskim i kolegami z Bractwa pracował nad 
zespołem siedmiu obrazów o tematyce historycznej, przeznaczonych na Wystawę Światową 
w Nowym Jorku. W marcu 1939 - razem z Bolesławem Cybisem - popłynął „Batorym“ do 
Usa, by na miejscu, na wystawie nadzorować urządzenie polskiego pawilonu (otwartego 
3 maja 1939). tam zastała go wojna, po której nie wrócił już do kraju.

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w ssp w Krakowie, m.in. u l. Wyczółkow-
skiego, a także w paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po 
Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej asp, w 1913 r. otrzymał 
nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. od 1899 
r. był członkiem tap „sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych 
twórców okresu Młodej polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest 
także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała 
się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie 
białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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49
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 sopot)

Łódka na brzegu

akwarela, papier, 34 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

47
Zbigniew Litwin
(1914 stanisławowo na podolu – 
2001 Gdynia)

Panorama Gdyni, 1979 r.

olej, płyta, 60 × 80 cm, sygn.p.d.: 
Z.litwin, na odwrocie naklejka 
wystawowa z 1979 r z tytułem pracy

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

48
Erich Nikutowski
(1872 düsseldorf – 1921 Kaub nad 
Renem)

W porcie

akwarela, papier, 29 × 43 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p. d.: E.NiKUtoWsKi

cena wywoławcza: 2 700 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w akademii sztuk Zdobniczych i pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, persji, Egiptu, Etiopii, indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w sopocie. prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal society oraz society of British Marina 
painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.

Uczył się malarstwa na kursie u prof. R. Gezy. Za namową prof. gimnazjalnego doubrawy w 1939 r. wstąpił do spółdzielni plastyków 
„Radiańskie mistectwo”, gdzie jego bezpośrednim zwierzchnikiem był K. Kossak. W lublinie malował dekoracje dla teatru Wojska polskiego. 
W 1948 roku rozpoczął studia w pWssp w sopocie, jednocześnie pełniąc służbę w jednostce. prawdopodobnie studia skończył 1953 r. 
uzyskując dyplom u prof. M. Wnuka. Wraz z H. Baranowskim urządził pracownię plastyczną, gdzie przygotowywał dekoracje na potrzeby 
Mar. Wojennej i malował. pierwsza pracownia plastyczna była na skwerze Kościuszki w Gdyni, a druga od 1955 roku działała przy Klubie 
Marynarki Wojennej, gdzie opiekunami artystycznymi byli M. Mokwa, a. suchanek i J. Gasiński. od 1965 roku pracownia mieściła się 
na niewielkim 35 m poddaszu budynku przy ul. Władysław iV 46. W tym czasie Marynarka Wojenna organizowała wystawy marynistów 
cieszące się dużą popularnością. litwin malował zarówno w pracowni jak i w plenerze: w portach, stoczniach, przystaniach rybackich 
i jachtowych oraz na nabrzeżach morskich. W latach 80-tych artysta malował cykl obrazów o ówczesnej flocie wojennej do powstającej 
galerii przy Klubie Marynarki Wojennej w Gdyni. Malował swobodnie, śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc wyjątkowe pejzaże.

Malarz, grafik, litograf, związany z düsseldorfską kolonią artystów. pochodził z rodziny emigrantów rosyjskich, jego ojcem był artur Nikutowski 
(1830–1888) malarz rodzajowy i batalista. od 1899 stale mieszkał w Kaub nad Renem. Malował przede wszystkim pejzaże i weduty. Jego 
prace malarskie i graficzne znajdują się m.in. w zbiorach muzeów w düsseldorfie, Freiburgu i Wiesbaden.
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50
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 przemyśl – 1944 Rzeszów)

Dziewczyna oczekująca na 
rybaka, 1922 r.

olej, płótno, 71 × 100,5 cm, sygn i dat.: 
p.d.: F.M.Wygrzywalski/1922

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Był absolwentem Królewskiej akademii sztuk pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i l. Hetericha) oraz w akadémie Julian w paryżu. po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z tygodnikiem ilustrowanym. od 1901 r. wystawiał w tpsp w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r.
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53
Stefan Pieniążek
(1888–1958)

Łódź na brzegu

olej, tektura, 26 × 36,5 cm,  
sygn. l.d.: st. pieniążek

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

51
Wilhelm Tyszkowski
(1878 Raj – 1939 
piaśnica)

Widok z Kuźnicy, 
1931 r.

olej, płótno naklejone na 
tekturę, 32 × 48,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.:  
W. tyszkowski/Kuźnica 
1931

cena wywoławcza:  
1 000 zł
estymacja:  
1 500 – 2 000 zł

52
Leopold Jarmuszewski
(XiX/XX w.)

Pejzaż z nadmorski – 
Hel, 1924 r.

olej, tektura, 
24,5 × 33 cm, sygn. 
i dat. l.d.: lJarmuszewski/
HEl 1924, na odwrocie 
opisany: JaRMUsZEWsKi 
lEopold (?)/od 1915 
w warsz. ssp w 1924/wy-
stawił obrazy „o wschodzie 
słońca”/i „Morze” w tZsp, 
którego był/członkiem 
n. w l. 1925–38

cena wywoławcza:  
1 000 zł
estymacja:  
1 400 – 1 800 zł

studiował w asp w Krakowie w latach 1909-1916 u Józefa pankiewicza, równolegle 
na wydziałach filozofii historii sztuki, archeologii i filologii. Wiele podróżował. odwiedził 
między innymi Włochy, Rumunię (gdzie zdobył złoty medal Rasplata Muncii), Niemcy, 
Francję, Jugosławię, Grecję, turcję. Malował kompozycje figuralne, martwe natury, pejzaże 
architektoniczne oraz portrety techniką olejną lub akwareli.

Malarz, nauczyciel w wejherowskim gimnazjum i liceum im. Jana iii sobieskiego, brał udział w Wystawie Jesiennej w tpsp we lwowie 
w 1925 roku. Zamordowany przez Niemców w czasie okupacji. Malował pejzaże, szczególnie morskie, portrety, kwiaty, sceny religijne, 
a także kopie z malarzy europejskich.

od 1915 roku kształcił się w warszawskiej ssp. W 1924 roku wystawił obrazy o wschodzie słońca i Morze w warszawskiej „Zachęcie”, 
której był w latach 1925–1938 członkiem rzeczywistym.
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56
Ludwik Lewandowski
(1879 Warszawa – 1934 paryż)

Zachodzące słońce

olej, tektura, 18 × 23 cm,  
sygn. p.d.: l. lewandowski

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

54
Jan Chrzan
(1905–1993)

Łodzie rybackie

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

cena wywoławcza: 
3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

55
Ludwik Lewandowski
(1879 Warszawa –  
1934 paryż)

Pejzaż morski

olej, tektura, 23 × 29 cm,  
sygn. p.d.: l. lewandowski

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

początkowo uczył się w pracowni rzeźbiarskiej Bolesława syrewicza oraz w latach 1891–92 
w warszawskiej szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona. dzięki stypendium wyjechał na 
studia do paryża, gdzie od 1913 roku mieszkał na stałe. W polsce malował sceny rodzajowe, 
pejzaże, studia typów ludowych. W okresie paryskim malował obrazy o tematyce pejzażowej: 
mariny i weduty oraz sceny rodzajowe o motywach teatralnych i cyrkowych.

Kształcił się w szkole Rysunku i Malarstwa Konrada Krzyżanowskiego oraz w warszawskiej akademii w pracowniach Mieczysława 
Kotarbińskiego i tadeusza pruszkowskiego. Brał udział w powstaniu Warszawskim. po wojnie działał w Zpap, był twórcą salonu plastyki 
Współczesnej "art" (1957). inicjatorem oraz współorganizatorem odbywających się w latach 60-tych i 70-tych Warszawskich Kiermaszów 
sztuki. Zajmował się głównie malarstwem, najczęstszym tematem jego prac był pejzaż, ponadto tworzył akty, martwe natury oraz, rzadziej, 
portrety. tworzył także polichromie (kościół w Kolbuszowej koło Rzeszowa) oraz projektował sztukę użytkową.
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58
Jan Rubczak
(1884 stanisławów – 1942 auschwitz)

Skały na morzu

akwarela, papier, 17,5 × 22 cm,  
sygn. l.d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

57
Jan Rubczak
(1884 stanisławów – 1942 auschwitz)

Łódka przy brzegu morza

akwarela, papier, 17,5 × 22 cm,
sygn. p.d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

studiował w krakowskiej asp w latach 1904–1911 pod kierunkiem F. Cynka i J. pankiewicza, 
w akademie für Graphische Künste und Buchgewerbe w lipsku oraz w academie Colarossi 
w paryżu. przebywał w paryżu w latach 1915–1923. od 1924 r prowadził w Krakowie 
prywatną Wolną szkołę Malarstwa. Członek tap „sztuka”, współzałożyciel Cechu artystów 
plastyków „Jednoróg”. Wystawiał w kraju, brał udział w paryskich salonach, reprezentował 
polską sztukę na międzynarodowych wystawach. Malował pejzaże i dekoracyjne martwe 
natury w realistycznej manierze, często w jaskrawych barwach. Uprawiał także akwarelę, 
jego grafiki zaliczane są do najwybitniejszych osiągnięć polskiej grafiki.
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59
Klara Kołakowska
(ur. 1953 r.)

Toskania moja miłość, 2007

olej, płótno, 70 × 100 cm,  
sygn., dat. i opisany l.d.: Klara Kołakow-
ska 2007-toskania moja miłość

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Wrocławska malarka i rzeźbiarka. studia ukończyła na Wydziale sztuk pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w toruniu. dyplom otrzymała w pracowni profesora Mieczysława Wiśniew-
skiego. Jej domeną jest malarstwo sztalugowe i ścienne, rysunek oraz rzeźba ceramiczna. 
pisze także teksty o sztuce. artystka uczestniczyła w kilkunastu wystawach indywidualnych 
oraz zbiorowych. Jej malarstwo oraz rzeźby znajdują się w kolekcjach prywatnych w polsce 
i za granicą (Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy, Kanada, austria, Usa i Japonia).
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61
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płyta, 64 × 84 cm,  
sygn. śr.d.: l.dill

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

60
Tadeusz Esper Karski
(ii poł. XiX w.)

Pejzaż nabrzeżny z zamkiem

olej, płótno, 49 × 69 cm, 
sygn. p.d.: tadeusz Esper Karski

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

początkowo studiował na politechnice w stuttgarcie, a następnie w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem K. von piloty’ego. W kręgu jego zainteresowań szybko znalazły się odkrycia 
malarstwa plenerowego barbizończyków i innych francuskich malarzy. W 1875 r. odwiedził 
szwajcarię, a w 1878 r. pojechał do Wenecji, gdzie zaprzyjaźnił się z malarzem G. schön- 
leberem. W 1893 r. został przewodniczącym ugrupowania artystów „secesja Monachijska”, 
co zmusiło go do przeprowadzki do pobliskiego dachau, gdzie związał się z a. Hölzerem 
i a. langhammerem. Wspólnie założyli grupę „die dauchauer”, która w 1898 r. osiągnęła 
duży sukces podczas wystawy w berlińskiej Galerii Narodowej. W roku następnym dill 
przeprowadził się do Karlsruhe, gdzie powołano go na stanowisko profesora malarstwa 
na tamtejszej akademii. W pierwszym okresie twórczości artysta malował szczegółowe 
przedstawienia wybrzeży, rybaków, okrętów i ludzi morza, zaobserwowane w czasie pobytu 
nad Morzem północnym oraz w Wenecji. poszukiwał też motywów malarskich na rybackiej 
wyspie Chioggia. powstało tam wiele realistycznych obrazów o bogatej kolorystyce. po 
osiedleniu się w dachau w 1896 r. nastąpił przełom w jego twórczości. Zachwycony dyskretną 
urodą okolicy, zmienił paletę kolorów poprzez odrzucenie barwności z okresu weneckiego. 
tętniące życiem, przeludnione miasta południa zostają zastąpione samotnością i ciszą 
bagnisto-torfowych okolic dachau. po latach jego zainteresowania tematyką marynistyczną 
odnowiły się i chociaż nigdy nie powrócił do malowania bagien, pozostał wierny brunatno 
-zielonej palecie barw ukochanych torfowisk.
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62
MN
(i poł. XX w.)

Dziewczyna 
w zielonej 
huście

olej, płótno, 
46 × 61 cm

cena wywoławcza: 
2 500 zł
estymacja:  
3 000 – 4 000 zł

63
Dariusz 
Wąsowicz
(1910 Warszawa – 
1973)

Nad 
strumieniem

olej, płótno, 
50 × 65 cm,  
sygn. p.d.: d.Wąso-
wicz

cena wywoławcza: 
1 800 zł •
estymacja: 
2 500 – 3 500 zł

64
Elżbieta Wyrożemska

(1921–1991)

Monte SURMA, 1973 r.

technika mieszana, płótno, 
80,5 × 99,5 cm, sygn. 

l.d.: E. Wyrożemska 73, na 
odwrocie naklejka: autor: 

Elżbieta Wyrożemska/adres: 
Katowice/tytuł: „Monte 

suma” Włochy/technika: 
mieszana, Rok: 1973

cena wywoławcza:  
2 500 zł •
estymacja:  

3 500 – 4 000 zł

65
Otton Edward 

Borzemski
(?–1978)

Czarny Staw 
Gasienicowy

olej, płótno naklejone na 
sklejkę, 33 × 42 cm, 

sygn. p.d.: E.Borzemski

cena wywoławcza:  
1 800 zł •
estymacja:  

2 500 – 3 000 zł

Malarz i grafik. studiował w institut superieur de Commerce l’Etat w antwerpii, na Uniwersytecie Warszawskim oraz w prywatnej pracowni 
Rafała Wąsowicza. Malował olejem i akwarelą. tworzył weduty – głównie widoki Warszawy, pejzaże i martwe natury oraz cykle graficzne 
(m.in. „stara Warszawa”). Jego prace znajdują się w zbiorach m. in. Muzeum Narodowego w Warszawie i ossolineum we Wrocławiu.

Malarka, ukończyła w 1950 warszawską asp. prezentowała swoje prace na: Xi Krajowej wystawie prac grupy realistów (CBWa, 1977). 
W 1973 roku odbyła się indywidualna wystawa artystki zorganizowana przez katowicki Zpap. W roku 1987 w Galerii Kordegarda 
zorganizowana została wystawa z okazji 40-lecia pracy twórczej. Malowała kwiaty i pejzaże.

Malarz czynny w latach 1926–1938, pejzażysta. legitymował się herbem Jelita[1]. debiut artysty miał miejsce w 1926 r. na warszawskiej 
wystawie w tZsp. pierwsza indywidualna wystawa  odbyła się w Zachęcie w 1929 r. W 1931 przeprowadził się do lwowa i mieszkał tam 
do 1937, następnie przeniósł się do Włoch, a w 1938 do Warszawy.
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67
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Pejzaż z rzeką, zachód słońca

olej, płótno naklejone na tekturę, 
52 × 60 cm w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: WiKtoR KoRECKi

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

66
Tadeusz Sprusiak
(1907–1985)

Kwitnace jabłonie

olej, sklejka, 32 × 36 cm, 
sygn. l.d.: t.spRUsiaK

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz pejzażysta - gimnazjum ukończył w Kijowie, tam też studiował w szkole Rysunkowej 
aleksandra Muraszki. po studiach wrócił do Kamieńca podolskiego, skąd w roku 1921 
wyjechał do Warszawy. tu miał pracownię na rogu ulic tamki i Cichej. Niestety zgromadzone 
tam obrazy spłonęły w czasie powstania 1944 roku. po powstaniu artysta przebywał w obozie 
w pruszkowie skąd trafił do obozu pracy w lipsku. do kraju powrócił w roku 1946 i zamieszkał 
w Komorowie pod Warszawą, a później w Milanówku. Jego nastrojowe krajobrazy emanujące 
spokojem i pogodą cieszyły się zawsze dużą popularnością. Korecki najczęściej malował 
pejzaże zimowe z motywem leśnej drogi i strumienia wijącego się wśród śniegów, a obok 
nich także wiosenne, letnie czy jesienne widoki z Mazowsza.

artysta związany ze środowiskiem łódzkim. W latach 30. brał udział w wystawach orga-
nizowanych przez pZZ Łódzkich artystów plastyków, a także w Warszawie w tZsp. po 
wojnie, w 1950, został przyjęty w poczet członków Zpap. Jego prace można było obejrzeć 
między innymi w Warszawie na Festiwalu polskiego Malarstwa Współczesnego w latach 
1962, 1966, 1968 oraz w 1961 roku na wystawie malarstwa w Muzeum Narodowym 
zorganizowanej w ramach cyklu Wystawa piętnastolecia. prace artysty posiada Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Muzeum sztuki w Łodzi, Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu.
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70
Max Band
(1900 Naumestis/litwa – 
1974 Kalifornia)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 64 × 46 cm,  
sygn. l.d.: Max Band

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

68
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 paryż)

Martwa natura

olej, karton, 54 × 43 cm w świetle passe-
-partout, na odwrocie pieczątka prostokat-
na: atEliER/CYaNKiEWiCZa/1912–1981

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

69
Dawid J. Kirszenbaum
(1900–1954)

Bukiet kwiatów

olej, płótno, 49,5 × 39 cm,  
sygn. monogramem i dat. p.d.: JKd/40.

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Uprawiał malarstwo i rzeźbę, a także zajmował się pisarstwem. W latach 1920-22 studiował 
w akademii sztuk pięknychh w Berlinie u Willy'ego Jaeckela. W paryżu zamieszkał w 1923 
roku, stając się członkiem kolonii artystycznej na Montparnasse. W 1954 przeniósł się do 
stanów Zjednoczonych, gdzie pracował jako wykładowca malarstwa w los angeles. W 
trakcie kariery wystawiał w paryżu, Berlinie, londynie i stanach Zjednioczonych. Malował 
ekspresyjne portrety i kompozycje figuralne, często o tematyce żydowskiej.

Malarz i ilustrator; pracował jako górnik w Westfalii, później 
jako nauczyciel hebrajskiego w Berlinie. po zgromadzeniu 
funduszów, w roku 1923 rozpoczął studia artystyczne 
w Bauhausie w Weimarze pod kierunkiem Wassily’ego Kan-
dinsky’ego i paula Klee. od roku 1925 mieszkał w Berlinie 
pracując jako ilustrator czasopism, a w 1933 wyjechał do 
paryża. W czasie wojny był więźniem w obozach na południu 
Francji. po wojnie wiele podróżował. Malował portrety, sceny 
związane z folklorem żydowskim, kompozycje o tematyce 
biblijnej, a swoje prace prezentował na wielu wystawach 
indywidualnych.

studia odbył w krakowskiej asp w pracowni J. Mehoffera 
i W. Jarockiego, a od 1935 wykładał rysunek w macie-
rzystej uczelni. W 1937 pojechał do paryża, gdzie działał 
w paryskim oddziale krakowskiej asp u W. Zawadow-
skiego. Wówczas też nawiązał kontakty z Ecole de paris. 
podejmował tematykę nawiązującą do polskiego folkloru 
i rodzimego pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko 
geometryzującą formą. podczas ii wojny walczył w szere-
gach francuskiej armii, powstał wówczas cykl wizerunków 
współtowarzyszy z obozu jenieckiego, w którym przebywał. 
po wojnie mieszkał w paryżu i poświecił się głównie rzeźbie 
i ceramice, uprawiał też malarstwo ścienne. pod koniec życia 
tworzył obrazy kinetyczne grawerowane w stali.
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72
Bencion (Benn) Rabinowicz
(1905 Białystok – 1989 paryż)

Tańcząca

olej, płótno, 130 × 80 cm, sygn. l.d.: 
Benn, na odwrocie naklejka wystawowa 
salonu Niezaleznych z 1956 r.

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

71
Irena Hassenberg
(1884 Warszawa – 1953 paryż)

Kwiaty w wazonie, 1959 r.

olej, płótno, 92 × 73 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 59 Reno

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 20 000 zł

W latach 1926-30 był dekoratorem teatralnym. W 1927 miał pierwszą wystawę w Białym-
stoku, od 1928 wystawiał w Warszawie. W 1929 otrzymał 3-letnie stypendium na studia 
w paryżu, gdzie od 1930 uczęszczał do pracowni Fernanda légera. pozostał w paryżu na 
stałe, zmieniając obywatelstwo na francuskie. Współtworzył szeroki nurt międzynarodowej 
Ecole de paris okresu międzywojennego. pozostawał wierny figuracji ze skłonnością do 
stylizacji geometrycznej. W latach ii wojny światowej uwięziony wraz z żoną w obozie 
przejściowym, uniknął deportacji dzięki pomocy Jean paulhena i był przezeń ukrywany 
do końca wojny.

absolwentka akademii sztuk pięknych Warszawie. od roku 1907 mieszkała i tworzyła w pa-
ryżu, a w 1926 roku uzyskała obywatelstwo francuskie. Uczestniczyła w wielu wystawach 
od 1907: salon d'automne, salon des indépendats, salon des tuileries. swoją twórczość 
prezentowała również na wystawach indywidualnych w paryskich Galeriach: Galerie druet, 
Galerie d'art Contemporain, Galerie du portique. polskim akcentem w jej twórczości we 
Francji był udział w wystawie sztuki polskiej na salon de la société Nationale des Beaux-arts 
w 1921. W Warszawie w Zachęcie pokazała swoje prace na salonie w 1913 roku, w 1915 
na wystawie indywidualnej, a w 1921 na wystawie artystów żydowskich. Malowała głównie 
pejzaże miejskie paryża i miast francuskich. W 1925 roku odbyła podróż do Nowego Yorku. 
Zafascynowana tym uwieczniła je w pracach olejnych, pastelach i litografiach – wydanych 
w albumie „New York”. Malowała również martwe natury, kwiaty, pejzaże, rzadko wpro-
wadzając postacie ludzkie.
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73
Karol Bąk
(ur. 1961 Koło)

Poranek z aniołem

olej, płótno, 80 × 120 cm,  
sygn. p.d.: BĄK, na odwrocie na krośnie 
sygn. i opisany: Karol Bąk / poranek 
z aniołem

cena wywoławcza: 35 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

W latach 1984–1989 studiował w państwowej Wyższej szkole sztuk plastycznych (obecnie asp) w poznaniu na Wydziale Grafiki. studia 
zakończył dwoma dyplomami z wyróżnieniem, w pracowni grafiki u prof. tadeusza Jackowskiego i w pracowni rysunku u prof. Jarosława 
Kozłowskiego. początkowo tworzył głównie rysunki i miedzioryty, zajmował się także projektowaniem komercyjnym, m.in.: okładek 
czasopism, stoisk na Międzynarodowych targach poznańskich, pierwszych bilbordów i reklam na tramwajach, opakowań na perfumy, 
logotypów firm, tatuaży, wnętrz lokali publicznych i prywatnych. W drugiej połowie lat 90. zwrócił się w stronę malarstwa olejnego, którym 
zawodowo zajmuje się od 2000 roku. W swoich obrazach Bąk przedstawia postaci kobiet w niedookreślonej, fantastycznej przestrzeni. od 
1988 roku miał kilkanaście wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu ekspozycjach zbiorowych, wśród nich m.in. surrealiści 
polscy (Warszawa 2008), aRt.-EXpo (Nowy York, las Vegas 2008), primavera (Rotterdam, Holandia 2008 i 2009), Czar kobiet. Urok 
kwiatów (sopot 2009), Magical dreams (Włocławek 2011), art Revolution taipei (tajpej, tajwan 2012 i 2013), aRtEUoMo (Rzym, 
Włochy 2012), Magical dreams ii (szczyrk 2013).
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75
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 otwock)

Rabin z Cyklu Getto, 1994 r.

olej, płótno, 95 × 75 cm, sygn. i dat. 
p.d.: MaCiEJ laCHUR/1994, opisany na 
odwrocie: RaBiN/MaCiEJ laCHUR

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

74
Peter Horowitz
(1922–2005)

Przed bramą

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

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Młodszy brat Zdzisława lachura. studiował w asp w Krakowie. od 1952 roku przynależał do 
Związku polskich artystow plastykow. Był współzałożycielem studia Filmow Rysunkowych, 
którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował się malarstwem, w którym głownie 
podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym portrecistą. Brał udział w licznych wy-
stawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum 
okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska polskiego w Warszawie.
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78
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 otwock)

Akt, 1994

olej, płótno, 100 × 51 cm, sygn. p.d.: 
M. laCHUR, opisany na odwrocie: sZKiC 
MalaRsKi CHiCaGo/1974/c.d./MaCiEJ 
laCHUR/-aKt-/KRaKÓW – R.1978/olej 
płótno 51 × 100

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

76
Franciszek Kmita
(1926–2013)

Dubrownik-Stara 
Luca

olej, płótno, 
50 × 65 cm, sygn. p.d.: 
Kmita, na odwrociu 
opisany: dUBRoVNiK/
staRa lUCa/1974./
FKmita/65x50

cena wywoławcza:  
3 500 zł •
estymacja:  
4 500 – 5 000 zł

77
Michał Janicki 
(ur. 1985 płock)

Palacio de las 
Ursulinas, 2011 r.

akryl, karton impre-
gnowany, 40 × 50 
cm, sygn. p.d.: Michał 
Janicki oraz certyfikat na 
odwrocie

cena wywoławcza:  
700 zł •
estymacja: 
1 500 – 2 500 zł

studiował w latach 1947–53 w asp w Warszawie: malarstwo u J.sokołowskiego, E. arcta i M. Byliny, a grafikę u a. Rudzińskiego. Jeszcze 
jako student, w 1951 zdobył ii nagrodę na wystawie malarstwa towarzyszącej Festiwalowi Młodzieży i studentów w Berlinie. po studiach, 
w 1954 osiadł na stałe w Kazimierzu nad Wisłą. Z czasem stał się znaną i cenioną osobistością. Reprezentował realizm, rozświetlony 
i migotliwy na wzór postimpresjonizmu, nieco stylizowany, nieobojętny też na tradycję malarstwa uczniów tadeusza pruszkowskiego.
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80
Zdzisław Gasperowicz
(1941–2018)

Pejzaż paryski

olej, płótno, 65 × 93 cm,  
sygn. l.d.: Z. Gasperowicz

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

79
Ludwik Klimek
(1912 skoczów – 1992 Nicea)

Monique

pastel, papier, 48,5 × 63,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: l. KliMEK

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

„poeta grzebienia” i „dyktator mody fryzjerskiej”, ale również artysta malarz. studia artystyczne 
ukończył w akademii sztuk pięknych w louvre. Człowiek, które całe życie poświęcił trzem 
pasjom: rodzinie, malarstwu i fryzjerstwu.

po zdaniu matury rozpoczął studia malarskie w akademii sztuk pięknych w Krakowie. Wiosną 
1939 r. uzyskał stypendium i wyjechał do paryża, gdzie postanowił zostać dowiadując się 
o wybuchu wojny. po zajęciu paryża przez Wehrmacht schronił się w aix- -en-provence, 
gdzie z paryża przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez 
prof. Wacława Zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef pankiewicz, czuł 
się już bardzo źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. po 1947 r. 
Klimek przeniósł się nad Zatokę lwią i mieszkał w Menton. podczas prac malarskich w latach 
1951/52 w Vallauris poznał pabla picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948-1955. 
Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim 
założył w 1951 r. i prowadził Biennale internationale d’art de Menton, gdzie wystawiał 
swoje obrazy. Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 
1953. Namalował około 3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych w renomowanych 
galeriach na całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski luwr zakupił do swoich zbiorów 
światowego dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł. Estetyka malarska Klimka miała swój 
rodowód w kolorystycznej szkole „kapistów”. Mimo fascynacji malarstwem swoich znanych 
przyjaciół, zarówno tych polskich jak i francuskich, artysta zawsze zachowywał swoją 
niepowtarzalną, lecz rozpoznawalną odrębność.
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81
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Akt I, 1962

olej, płótno, 131 × 89 cm, sygn. p.d.:  
J. Cybis, opisana na odwrocie: Jan Cybis 
Warszawa akt i 1962

pochodzenie:
– zbiory rodziny artysty

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

początkowo studiował w akademii sztuki i przemysłu artystycznego we Wrocławiu 
(1920–21), następnie w akademii sztuk pięknych w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, 
i. pieńkowskiego oraz J. pankiewicza. Naukę kontynuował w paryżu, gdzie wraz z innymi 
studentami pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. powrócił do kraju. W roku 
1934 reprezentował polską sztukę na Biennale w Wenecji oraz, w 1938 r., na wystawie 
w Camegie institute w pittsburgu. W 1948 r. objął stanowisko profesora warszawskiej asp. 
W latach 1955–57 wykładał w państwowej Wyższej szkole sztuk plastycznych w sopocie, 
po czym powrócił do macierzystej uczelni.

„Głównym warunkiem powstania obrazu jest jego koncepcja malarska 
(…). dzieło sztuki istnieje samo w sobie. Malując z natury chcemy 
stworzyć płótno, które by odpowiadało naszemu przeżyciu malarskiemu 
wobec natury, więc nie żeby było dokumentem podobieństwa, ale 
żeby dało grę stosunków i działań plastycznych, na których koncepcję 
nas ta natura naprowadza. Wszystkie stosunki w naturze muszą być 
transponowane na warunki płótna (płaszczyzna) i nabrać tam swoistego 
znaczenia. Kolor na płótnie powstaje dopiero przez śladujący kolor 
z natury – nie działa malarsko. im kolor będzie słuszniejszy, tym forma 
będzie pełniejsza (Cézanne) i tym bliższa realizacji plastycznej”.  

Jan Cybis
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83
Marc Chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 saint-
paul de Vence)

The Lover’s Heaven

litografia, papier, 30,5 × 23 cm w świetle 
passe-partout, Mourlot Volume ii (litho-
graphe ii)

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

82
Ludwik Klimek
(1912 skoczów – 1992 Nicea)

Zakochana

pastel, papier, 48,5 × 63,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. śr.d.: l. KliMEK

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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84
Gocha Jokhadze,
Nino Jokhadze

Relaxation

akryl, szlagmetal, płótno, 100 × 150 cm, 
sygn. p.d.: Gocha Nino Jokhadze

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Gocha Jokhadze
W 1994 r. ukończył niversity of the arts

Nino Jokhadze
W 1984 r. ukończyła akademię sztuk pięknych w Batumi. W 1994 r. ukończyła akademię sztuk pięknych w tibilisi.

duet gruzińskich malarzy,  artystyczne małżeństwo tworzące monumentalne, dekoracyjne obrazy. W swoim malarstwie inspirują się 
impresjonizmem, ekspresjonizmem a także secesją.
 Wybrane wystawy: 1996 r. tibilisi, 2001 r. Moskwa,  2003 r. Moskwa Cultural Figures Gallery, 2004-2005 r.  Moskwa Centre House 
of artists, 2007 r. Nowy Jork Java Center, 2007 Floryda art palm Beach, 2007 r. art. Chicago,  2008 r. art toronto, 2010 r. Berlin Culture 
days 2010, 2013 r. ahoy Center Rotterdam, 2013 r. Gallery dezele antwerpia
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86
Henryk Kozakiewicz
(1936–1985)

Pejzaż z chatą

olej, płótno, 50 × 66 cm,  
sygn. p.d.: H. Kozakiewicz

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

85
Henryk Kozakiewicz
(1936–1985)

Pejzaż z zamkiem

olej, płótno, 50 × 65 cm,  
sygn. l.d.: H. Kozakiewicz

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

Ukończył warszawską akademię sztuk pięknych w 1961 roku w pracowni prof. K. tomo-
rowicza. Jeszcze na studiach wypracował swój indywidualny styl, polegający na swoistej 
recepcji surrealizmu i był mu wierny przez wszystkie lata pracy twórczej. Miał kilka wystaw 
indywidualnych – pierwsza z nich odbyła się w salonie debiutów w 1966 roku, kolejna – 
w miejscowości astrup w danii, dwa lata później. W tym samym czasie wystawiał w danii 
razem z "Grupą 7", J. Raczko, J. Kubaszewskim i J. Kołaczem, co zaowocowało także 
prezentacją duńskich surrealistów w polsce. Brał udział w licznych wystawach w Zachęcie 
i domu artysty plastyka w Warszawie. Zmarł nagle w 1985 roku, w wieku zaledwie 48 lat.
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87
Witold Andrzej Zacharewicz
(1929 Kraków -1985 tamże)

Don Kichot I, ok. 1970

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

Wystawiany: 
Wystawa realistów w tpsp w Warszawie

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

88
Helena Zaremba-Cybisowa
(1911 Równe – 1986)

Most Łazienkowski w Warszawie, 
1975 r.

olej, płótno, 38 × 46 cm, sygn. p.d.: 
H.Z.Cybisowa, opisany na odwrocie: 
Most Łazienkowski w Warszawie, 1975/
Zaremba-Cybisowa 38x46

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

W latach 1947-1953 kształcił się w akademii sztuk pięknych w Krakowie, m.in. pod 
kierunkiem Eugeniusza Eibischa. W 1965 ukończył także architekturę na politechnice 
Krakowskiej. okresowo przebywał i tworzył we Francji. Jego obrazy wyróżniają się żywymi 
barwami i wydatną, impastową fakturą uzyskiwana poprzez nakładanie farb szerokim pędzlem 
lub szpachlą. Jednym z ulubionych tematów twórczości artysty były epizody z historii don 
Kichota, malował także pejzaże miejskie i sceny figuralne. artysta podpisywał swoje prace 
pseudonimem Zachar.

Malowała pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury. studia w asp w Warszawie 
w l. 1931–1935. podróże do Francji i Niemiec, po wojnie – do Włoch, Grecji, Hiszpanii. 
od 1946 asystentka, z czasem profesor w warszawskiej asp. przed wojną wystawiała 
w salonach ips, po wojnie w Zachęcie, krakowskim tpsp; także w Berlinie, Wiedniu, 
Chicago. obrazy w Muzeach Narodowych w Warszawie, poznaniu, szczecinie, w Muz. im. 
Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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90
Zbigniew Nesterowicz
(1954-2012)

Winobranie

olej, płyta, 73 × 65 cm,  
sygn. p.d.: Nester

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

89
MN
(i poł. XX w.)

Kwiaciarki

olej, płótno naklejone na tekturę, 
30,5 × 40,5 cm,  
sygn. l.d.: słaboczytelnie

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

artysta malarz , studiował na akademii sztuk pięknych w Krakowie. W latach 80 przebywał 
w Usa gdzie  współpracował między innymi z Mihailem Chemiakiem. od lat 90 na stałe 
mieszkał w Warszawie. Jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych.



8786 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (44) | Malarstwo

92
Zdzisław Cyankiewicz
(1912 Białystok – 1981 paryż)

Kobieta z dzieckiem

olej, płótno, 46 × 38 cm,  
sygn. l.d.: cyankiewicz

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

91
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Zoja, 1952 r.

olej, płótno, 51 × 62 cm, sygn. p.d.: 
Z. przebindowski, na odwrocie opisany: 
Zdzisław przebindowski/Zoja/Kraków 
22.02.1952

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Malarz i rysownik. studia odbył w krakowskiej asp w pracowni J. Mehoffera i W. Jarockiego, 
a od 1935 wykładał rysunek w macierzystej uczelni. W 1937 pojechał do paryża, gdzie 
działał w paryskim oddziale krakowskiej asp u W. Zawadowskiego. Wówczas też nawiązał 
kontakty z Ecole de paris. podejmował tematykę nawiązującą do polskiego folkloru i rodzimego 
pejzażu, operując żywiołowym kolorem i lekko geometryzującą formą. podczas ii wojny 
walczył w szeregach francuskiej armii, powstał wówczas cykl wizerunków współtowarzyszy 
z obozu jenieckiego, w którym przebywał. po wojnie mieszkał w paryżu i poświecił się 
głównie rzeźbie i ceramice, uprawiał też malarstwo ścienne. pod koniec życia tworzył obrazy 
kinetyczne grawerowane w stali.

od 1920 roku studiował w poznańskiej szkole sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował 
w krakowskiej asp pod kierunkiem F. pautscha. Mieszkał w paryżu, Wenecji, Florencji 
i Rzymie. podróżował na sycylię, sardynię oraz do afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął 
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu ii wojny światowej. Malarz 
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem 
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże. 
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. obrazy 
artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie, 
poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych.
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93
Henryk Lewensztadt
(1893–1962)

Uliczka, 1948 r.

pastel, papier, 51,5 × 37 cm (w świetle 
passe-partout), sygn. i dat. l.d.: lewensz-
tadt (w języku hebrajskim) 48

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

94
Henryk Lewensztadt
(1893–1962)

Miasto-widok na podwórko

akwarela, tusz, papier, 28 × 38,5 cm, 
sygn. p.d.: H lewenstadt

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

95
Natan Korzeń
(1985–1941)

Sztetl

olej, tektura, 23 × 32 cm  
w świetle oprawy, sygn. p. d.: N. Korzeń

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

96
Marc Chagall

(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 saint-
paul de Vence)

Dawid i Absalom, 1956 r.

litografia, papier, 35 × 26 cm, na 
odwrocie litografia jednobarwna, Biblia 

i z 1956 roku (Mourlot 133), Editions de 
la Revue Verve, teriade, paryż, drukowane 

prze atelier Mourlot

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

początkowo studiował w warszawskiej ssp, 
potem wyjechał do Monachium. po studiach 
wrócił do lublina,  gdzie zdobył duże 
uznanie jako twórca wspaniałych pejzaży. 
Najchętniej jednak malował w Kazimierzu. 
tam powstały najpiękniejsze jego dzieła – 
kazimierskie krajobrazy. W 1930 roku posta-
nowił odbyć długa podróż artystyczną, której 
celem był paryż i tamtejsze malarstwo. po 
drodze zwiedził Wenecję, Genuę, Mediolan.  
Z paryża przeniósł się do Nicei, gdzie spędził 
ostatni rok swego zagranicznego pobytu. 
W 1933 roku wrócił do polski i zamieszkał 
w Zakopanem. Cały tragiczny okres wojny 
lewensztadt spędził wraz z żoną w Związku 
Radzieckim, w tajdze syberyjskiej. do polski 
wrócił na krótko w 1946 roku, by wkrótce 
wyjechać do izraela. 

studiował w ssp u s. lentza i t. pruszkowskiego, był związany z Klubem artystycznym 
płocczan. W 1939 roku wyjechał do Wilna. tutaj pracował jako scenograf w Żydowskim 
teatrze Narodowym. dużo malował, tworzył głównie pejzaże, często były to pejzaże 
miejskie, poza tym malował martwe natury, portrety, sceny rodzajowe. Jego malarstwo 
wyróżniało się walorami kolorystycznymi i fakturowymi. 
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98
Stanisław Fabijański
(1865 paryż – 1947 Kraków)

Widok na Wawel

akwarela, papier, 29 × 46 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: st.Fabijański

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

97
Mieczysław Serwin-Oracki
(1912 Bochnia – 1977 Katowice)

Sukiennice w Krakowie, przed 
1942 r.

olej, tektura, 50 × 69 cm, sygn. p.d.: 
m. oracki – serwin, na odwrocie fragmen-
tarycznie zachowana naklejka z dedykacją 
z 1942 roku

cena wywoławcza: 3 500 zł •
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. studiował we lwowie rzeźbę 
u l. Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej ssp, m.in. 
u W. Łuszczkiewicza, i. Jabłońskiego i J. Matejki oraz w monachijskiej akademii u a. Wagnera. 
podróżował do Włoch i paryża. swoje prace prezentował na wystawach w Krakowie, lwowie, 
poznaniu, Brukseli. artysta malował obrazy olejne oraz akwarele. Głównym motywem 
pojawiającym się w jego twórczości są widoki polskich miast, najczęściej Krakowa. Malował 
ponadto portrety, sceny rodzajowe, historyczne i religijne. Fabijański był również twórcą 
plakatów i ilustracji do czasopism.

Ukończył asp w Krakowie w 1937 roku. studiował między innymi u F. pautscha. Ma-
lował pejzaże, martwe natury. Wystawiał swoje prace między innymi na salonie 1938 
w warszawskim tZsp, na którym zdobył brązowy medal za obraz Śpiąca. W 1939 roku 
uczestniczył w wystawie zbiorowej tpsp w Krakowie. Malował przede wszystkim pejzaże 
oraz martwe natury.
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101
Henryk Uziembło
(1879 Myślachowice – 1949 Kraków)

Dachy Paryża, 1905 r.

ołówek, pastel, papier, 30,5 × 39 cm; 
sygn. i dat. p. d.: HENRYK.UZiEMBŁo/
paRYŻ.905

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

99
Władysław Chmieliński

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Rynek Sterego Miasta

akwarela, papier,  
25 × 34,50 cm,  

sygn. l.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

100
Feliks Jabłczyński
(1865–1928 Warszawa)

Kościół Św. Anny, 1915 r.

litografia, papier, 32 × 23 cm, sygn. 
i dat. ołówkiem l.d.: FJabłczyński 1915 
i opisany p.d.: Kościół św. anny

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie, w latach 
1902–1904, w krakowskiej asp u t. axentowicza i s. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w paryżu, we Włoszech i w anglii. Był współzałożycielem towarzystwa polska 
sztuka stosowana. od roku 1922 do wybuchu ii wojny światowej pracował w państwowej 
szkole Zdobnictwa i przemysłu artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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104
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Na wyścigach

piórko, papier, 30 × 21,5 cm,  
sygn. monogramem wiązanym p.d.: aU

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

102
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno-1976 Warszawa)

Na Krakowskim Przedmieściu, 
1967 r.

akwarela, papier, 33,5 × 23,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 19aU67

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

103
MN
(i poł. XX w.)

Widok na Krakowskie 
Przedmieście

olej, sklejka, 17 × 23 cm,  
sygn. słaboczytelnie p.d.: Zajączkowski

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 700 zł

Znakomity rysownik i malarz. studia artystyczne odbył w latach 1924–29 w warszawskiej 
asp. tworzył głównie ilustracje książkowe, odznaczające się lekką kreską rysunki piórkiem 
i tuszem, lawowane gwaszem lub temperą. W latach 1945–56 związany był z tygodnikiem 
„przekrój”. Zdobył wielką popularność widokami starej Warszawy i ilustracjami z życia jej 
mieszkańców oraz frywolnymi scenkami tworzonymi lekką kreską, pełnych humoru i fantazji. 
ilustrował klasykę polskiej i obcej literatury.
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105
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok z ul. Freta w Warszawie

olej, płótno, 35 × 50 cm, sygn. p.d.: 
Wł.Chmieliński

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Był malarzem związanym z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej szkole sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Wiodącym tematem jego obrazów były widoki miejskie, malowane olejno 
i akwarelą. W latach 1935–1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej 
architektury; wśród nich, widoki sandomierza, Krakowa, Kazimierza nad Wisłą, a także 
wnętrza zabytkowych kościołów czy pałaców, m.in. Zamku Królewskiego w Warszawie 
i pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, sanny, 
zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe pobyty 
do danii. W latach 1936–1939 artysta używał także pseudonimu „Władysław stachowicz”.
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106
Tibor Czorba (Csorba)
(1906 szepesváralja (Węgry) – 
1985 Warszawa)

Skalinów, 1959 r.

akwarela, papier, 36 × 44 cm 
w świetle passe-partout, sygn. 
l.d.: Czorbatibor, opisani i dat. 
p.d.: skalinow 1959

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

107
Jerzy Zgorzałek
(ur. 1944 r.)

Pejzaż leśny, 1978 r.

olej, płótno, 49 × 69,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Zgorzałek 
1978 r

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

108
Zygmunt Landau

(1898 Łódż – 1962 tel aviv)

Portret kobiety

akwarela, papier, 68 × 46 cm,  
sygn. śr.d.: landau

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

109
Zdzisław Jachimczuk

(i poł. XX w.)

Dziewczyna w huście na 
ramionach, 1940 r.

gwasz, papier, 33,5 × 28 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Zdzisław/Jachimczuk/1940

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz, grafik, pisarz. Węgier osiadły w polsce. W 1929 ukończył asp w Budapeszcie, a w 1938 piRR w Warszawie. od roku 1929 
prowadził działalność pedagogiczną zarówno w Budapeszcie, Krakowie jak i Warszawie. Jego prace wystawiane były w Galerii sztuki 
Nowoczesnej, w Krakowie, Waszyngtonie, Nowym Jorku, Warszawie i w wielu galeriach węgierskich.

Uczeń Ryszarda Kustrzyńskiego i Jerzego Baurskiego. twórca o ukształtowanej osobowości artystycznej, posiadający własne widzenie 
rzeczywistości. Jest przede wszystkim malarzem – poetą pejzażu. Zadziwia subtelnym widzeniem światła i barw. potrafi oddać piękno 
przyrody subtelną grą światłocieni. Jego kompozycje wyróżniają się także, wiernością rysunku.

Naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J. Ka-
cenbogena. od roku 1919 przebywał w paryżu. Związany był 
z kręgiem artystów École de paris, przyjaźnił się z a. Modiglianim 
i M. Kislingiem. po wojnie przebywał także w Nicei i saint-
-tropez. W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował 
na wystawach malarzy żydowskich w Warszawie i w Łodzi. 
później wystawiał, m.in. na paryskim salonie Niezależnych, 
salonie Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie 
zdradzające wyraźną fascynację sztuką Cezanne’a, tworzył też 
kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.
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110
Władysław Jarocki
(1879 podhajczyki/Ukraina – 
1965 Kraków)

Hucuł, 1958 r.

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

cena wywoławcza: 7 800 zł •
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

początkowo studiował architekturę na politechnice we lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej asp, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz leona 
Wyczółkowskiego. swoje studia malarskie uzupełniał w paryżu w académie Julian. odbył 
liczne podróże, m.in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem towarzystwa artystów polskich 
„sztuka” oraz wiedeńskiej „secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej asp. Był 
również redaktorem naczelnym „sztuk pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.

111
Jan Erazm Kotowski
(1885 opatkowiczki k. pińczowa – 
1960 Milanówek)

Powrót do dworu

olej, płótno, 65 × 118 cm, 
sygn. p.d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 40 000 zł

W latach 1902-1911 studiował w asp w Krakowie u Józefa Unierzyskiego i leona Wyczół-
kowskiego. otrzymał stypendium i w 1908 roku wyjechał na 3 lata do paryża. Należał do 
tZsp oraz grupy „pro-arte”. W 1937 roku otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu”. 
Malował pejzaże wiejskie, miejskie, sceny rodzajowe, jednak jego ulubionym tematem były 
konie. prace Kotowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, 
poznaniu oraz w Bibliotece Narodowej i w Muzeum sztuki w Łodzi.
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113
Wit Bogusławski
(ur. 1960)

Bez tytułu, 2016 r.

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wit 2016

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

112
Okładka płyty z autografem 
Fangora i Joachima Kühna + 
Płyta Transfiguration, 1967 r.

transfiguration by Rolf & Joachim Kühn 
Quintet, Guest: Karlhanns Berger, Crystal 
Jazz
offeset, sygn. ołówkiem p.d.: Fangor, 
sygn. czerwonym flamastrem l.śr.: 
Joachim Kühn/17.11.13
płyta winylowa z okładką zaprojektowaną 
przez Wojciecha Fangora oprawioną 
w ramę 33 × 33 cm.

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

absolwent Uniwersytetu sztuk pięknych Mimar sinan w istambule (1982-86), akademii 
sztuk pięknych w Warszawie (1986-87) oraz akademii sztuk pięknych we Wrocławiu 
(1987-91). Uzyskał dyplom z rzeźby 1991 w pracowni prof. leona podsiadłego. Należy 
do Zpap i stowarzyszenia Fabryka sztuki oraz malarzy skupionych w Grupie Hoovera. Ma 
w swoim dorobku liczne prywatne i publiczne realizacje rzeźbiarskie. Uprawia również 
malarstwo olejne i rysunek. Jego prace znajdują się w zbiorach w kraju i zagranicą.
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114
Edmund Burke
(1912–1999)

Pejzaż z końmi, 1976/77 r.

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

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Malarz i grafik, autor polichromii starego i Nowego Miasta 
w Warszawie. W latach 1931–1935 studiował w Miejskiej 
szkole sztuk Zdobniczych i Malarstwa u pod kierunkiem 
profesorów Edwarda Butrymowicza i Mieczysława schulza. 
od 1935 r., do 1939 r. był studentem asp w Warszawie pod 
kierunkiem profesorów Felicjana szczęsnego Kowarskiego 
i leonarda pękalskiego. dyplom obronił dopiero po wojnie 
– w 1946 r., u prof. Felicjana szczęsnego Kowarskiego.
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115
Wiktor Kazimierz Holler
(1881–1975)

W sadzie

olej, płótno, 37,5 × 27,5 cm,  
sygn. l.d.: K. Holler

cena wywoławcza: 2 500 zł •
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

116
Irena Wilczyńska
(ur. 1907 r.)

Na wiejskiej drodze, 1953 r.

akwarela, papier, 20,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout, sygn. 
i dat.: JWilczyńska 1953

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

117
Józef Wasiołek

(1921 smarglin – 2008 Łódź)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 34 × 21 cm, sygn. p.d.: 
J.Wasiołek

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 2 000 zł

118
Henryk Płóciennik

(1933–2020)

Akt

olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. na 
odwrocie: Henryk płóciennik/aKt

cena wywoławcza: 6 500 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

od 1962 roku należał do Zpap. Zajmował się grafiką, ekslibrisem, 
ry – sunkiem i malarstwem sztalugowym. Jego prace prezentowano 
m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, Meksyku, 
stanach Zjed – noczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów 
Muzeum Narodowe – go w Warszawie, Krakowie i poznaniu oraz 
Muzeum sztuki w Łodzi. otrzymał ponad 40 nagród i wyróżnień na 
wystawach i konkursach.

Urodził się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie 
jego ojciec był dowódcą straży. Malarstwa uczył się 
w ssp w Warszawie w latach 1905–1910. studiował 
między innymi u J. Krzyżanowskiego, s. lentza i X. du-
nikowskiego. Malował najczęściej akty kobiece używa-
jąc akwareli z gwaszem, rzadziej farb olejnych. tworzył 
również pejzaże. Wystawiał od 1913, przede wszystkim 
w tZsp w Warszawie. od 1945 roku mieszkał we 
Wrocławiu. W 1962 roku zorganizowano w BWa we 
Wrocławiu wystawę jubileuszową w pięćdziesięcioleciu 
jego pracy twórczej.

polski malarz nurtu postimpresjonizmu, koloryzmu. studiował 
malarstwo u prof. adama Rychtarskiego w Łodzi i w krakowskie asp 
w pracowniach Zbigniewa pronaszki i Wacława taranczewskiego. 
od 1947 r. mieszkał w Łodzi. Uprawiał malarstwo sztalugowe, 
rysunek, litografię, a także a także malarstwo ścienne w budynkach 
sakralnych. Większość prac w jego oeuvre stanowią pejzaże i kwiaty.

studiowała w warszawskiej asp w latach 1929–1935. Należała do ugrupowania artystycznego – Grupa Czwarta, skupiającego najmłodszych 
uczniów prof. tadeusza pruszkowskiego. Wystawiała w instytucie propagandy sztuki w Warszawie w 1936 roku.
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119
Helena Krajewska
(1910 Biecz – 1998 Warszawa)

Portret kobiety, 1979 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
35,5 × 23,5 cm, sygn. i dat. p.g.: HK/79

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

120
Leonor Fini
(1908 Buenos aires – 1996 saint dye)

Portret kobiety

litografia, papier, 50 × 43 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: leonor Fini, 
opisana l.d.: 271/275

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

121
Marian 

Tomaszewski
(1904–1968)

Architekci,  
1955 r.

olej, płótno, 
67 × 105 cm, 

sygn. i dat. p.d.:  
tM/55

cena wywoławcza: 
2 000 zł •
estymacja: 

3 000 – 4 000 zł

122
Włodzimierz 

Łajming
(ur. 1933 tczew)

Przed burzą, 
1979 r.

tusz lawowany, 
papier, 41 × 58 cm 

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

W. ŁaJMiNG

cena wywoławcza: 
2 000 zł •
estymacja:  

2 500 – 3 000 zł

argentyńska malarka surrealistyczna pochodzenia włoskiego. 
Urodziła się w Buenos aires w argentynie, wychowywała się 
w trieście we Włoszech. W wieku 17 lat przeniosła się do Me-
diolanu, a następnie do paryża. tam poznała artystów z kręgu 
surrealistów, aczkolwiek sama się nie uważała za jedną z nich. Jej 
obrazy są bardzo osobiste i symboliczne, czasem nieco teatralne. 
projektowała też kostiumy i dekoracje dla teatru, baletu, opery 
i dla filmu.

studiował w pWssp w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. J. stud – nickiego. Jego kariera ściśle wiąże się 
z historią gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął pracę jako asystent Krystyny Łady-studnickiej. od 1984 do 2003 roku prowadził dyplomującą 
pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981 był prodziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, a od 
roku 1981 do 1984 dziekanem.

studiowała w latach 1929-34 w akademii warszawskiej, m.in. 
w pracowniach M. Kotarbińskiego i Feliksa szczęsnego Kowar-
skiego. W czasie studiów w warszawskiej asp działała w ZNMs 
„Życie”. Związana z lewicowymi środowiskami komunizującymi, 
należała do Klubu artystów "Czapka Frygijska", wraz z nim wysta-
wiając od 1936 roku. po ogłoszeniu w roku 1949 obowiązującej 
doktryny realizmu socjalistycznego, wraz z mężem stworzyła wiele 
obrazów o takiej tematyce. W latach 1950–54 i 1962–73 była 
redaktorem naczelnym „przeglądu artystycznego”.

studiował pod kierunkiem F. Kowarskiego i Wł. Jastrzębowskiego na warszawskiej asp (1930–34). W roku 1944 współorganizował 
w lublinie ZZap. Następnie pełnił funkcję wiceprezesa okręgu szczecińskiego Zpap (1945–51). W roku 1945 wziął udział w pierwszej 
Wystawie plastyków w szczecinie. Już wtedy o jego twórczości pisano w „Kurierze szczecińskim”: „oryginalna, wybitnie dekoracyjna, 
symboliczno-refleksyjna. Z naturą nie ma nic wspólnego. Ekspresja, rytm, harmonia, to wszystko w uproszczeniu dziecięcym stanowi 
syntezę obrazów tomaszewskiego”.
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typ postaci powtarza się. Najczęściej są to sylwetki niskie i krępe, 
o dużych dłoniach i stopach, z korpusami osadzonymi na krótkich 
nogach. intrygujące są ich owalne twarze, wyraziste nosy i usta oraz 
głęboko osadzone oczy tworzące całość emanującą melancholijnym 
smutkiem, nawet wtedy gdy się uśmiechają. Kształt, ubiór i gestykulacja 
tych postaci przywodzi na myśl płaskorzeźbione sylwetki osadzone 
w kapitelach kolumn, bądź na portalach romańskich katedr. Natomiast 
smukłe, efemeryczne, zwiewne sylwetki kobiet bądź nieco zniewieściałe 
postacie młodzieńców o delikatnych twarzach kojarzą się z pozba-
wionymi cielesności kobietami z gotyckich malowideł. patrząc na te 
sceny odnosi się wrażenie, że życie współczesne zawarte w osobistych 
wspomnieniach i uczuciach artysty zostało ubrane w kostium średnio-
wiecznego obrazowania.

Joanna szeligowska-Farquhar

123
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Po stronie świtu, 1985/6 r.

olej, płótno, 81 × 60 cm, sygn. i dat. l.g.: 
Franciszek Masluszczak 1985/6, sygn. 
dat. i opisany na odwrocie: Franciszek 
Maśluszczak/1985/6/olej/tytuł: po stronie 
świtu/0,81 × 0,60/449.

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. Ukończył studia na warszawskiej asp, uzyskując dyplom w 1974 
roku. Jest także wykładowcą na Wydziale architektury politechniki Warszawskiej. Jego 
malarstwo jest z założenia metaforyczne. Maluje ludzi o zdeformowanych proporcjach, na tle 
odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne postacie z obrazów artysty to liryczne, zagubione, 
nieśmiałe osoby pełne smutku i swoistego komizmu. Jego twórczość prezentowana jest 
w licznych muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, szczecinie, Muzeum okrę-
gowe w Zamościu oraz za granicą: Muzeum pokoju w tokio, Muzeum Miejskie w Gandawie.
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125
Antoni Fałat
(ur. 1942 Warszawa)

Pejzaż z Podhala, 1982 r.

olej, płótno, 26,5 × 32,5 cm,  
sygn. i dat. l.d.: aF 82

cena wywoławcza: 8 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

124
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Występ cielęcia, 1970 r.

olej, płótno, 107 × 76 cm, sygn. i dat. 
p.d.: H. Błachnio 1970, opisany na 
odwrocie: WYstĘp CiElĘCia, 1970, 
form. 107,5/76 cm, Henryk Błachnio

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

W 1969 uzyskał dyplom warszawskiej asp, w pracowni a. Kobzdeja. Rok później zakładał 
warszawska grupę „aut”, której programem były: „polski styl, polska figuracja, polska 
egzotyka”. W 1992 został rektorem prywatnej Europejskiej akademii sztuk w Warszawie. 
antoni Fałat często wykorzystuje fotografie rodzinne, które służą mu jako wzory do swych 
obrazów, w których również dominuje „fotograficzna” kolorystyka (czarny, biały, szary) czasem 
wzbogacona zielenią, bądź ultramaryna. duża cześć jego prac związana jest tematycznie 
z polska rzeczywistością: cykl „portrety polskie”, „polska Faraonów”. Współzałożyciel Grupy 
„aut” (aut pictura aut Nihil). inicjator ruchu artystycznego „o poprawę”. Brał udział w Festi-
walach Malarstwa polskiego w szczecinie (1970, 1974, 1978, 1980), w Festiwalach sztuk 
pięknych w warszawskiej Zachęcie (1970, 1972, 1974). W latach 80-tych uczestniczył 
w ruchu kultury niezależnej. W latach 1992–96 był członkiem Rady Kultury przy prezydencie 
Rp.W 1997 roku otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej. laureat Złotego Medalu 
na iii Festiwalu sztuk pięknych Zachęta oraz Złotego Medalu Bielskiej Jesieni. W roku 
2005 prezentacja malarstwa w oNZ w Genewie. prace w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Galerii Zachęta, Muzeum w Gandawie, Muzeum puszkina 
oraz instytucie sztuki w Moskwie.

Urodził się w Kacprówku na Mazowszu, dyplom otrzymał na warszawskiej asp w 1954, 
gdzie jego nauczycielami byli M. Borucinski; K. tomorowicz, E. arct, F.s. Kowarski.. Jego 
dzieła dzielą się na te, które prezentują sztukę „monumentalną” (łuki triumfalne, kolumnady, 
ogromne ołtarze) i prace o tematyce erotycznej. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych 
polskich i zagranicznych, 5 wystaw indywidualnych. Nagradzany w czasie studiów na asp. 
laureat Nagrody im. Jana Cybisa przyznanej za całokształt twórczości w 1993 r. Jego prace 
znajdują się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum Narodowe w Warszawie 
i Krakowie. Wiele prac w prywatnych zbiorach w polsce i za granicą: Usa, Kanada, anglia, 
Francja, izrael, Meksyk, Czechosłowacja, szwecja, Finlandia, australia, szwajcaria, Wyspy 
Kanaryjskie.
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127
Lucjan Orzech
(ur. 1946 r.)

Sonata klasyczna, 1988

akryl, kolaż, płótno, 99 × 99 cm, sygn., 
monogramem p.d.: lo, sygn, dat. 
i opisany na odwrocie: soNata/KlasYCZ-
Na/100 X 100/lucjan orzech/1988/akryl

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

126
Alex Sporski
(ur. 1983)

Dwie przyjaciółki, 2021 r.

akryl, płótno, 40 × 40 cm, sygn. l.d.: 
alek sporski opisany na odwrocie: alex 
sporski „dwie przyjaciółki” 40 × 40 2021

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

studiował malarstwo pod kierunkiem profesora adama Marczyńskiego w krakowskiej asp 
i klimat tej pracowni oraz bezpośredni wpływ poglądów, skali temperamentu i atmosfery 
dzieł samego profesora dotąd widoczny jest w rozwoju drogi twórczej lucjana orzecha. Jego 
najczęstszą techniką, pozwalającą na otwartą postawę wobec natury i wobec własnego 
warsztatu jest kolaż, czasem zbliżony niemal do reliefu, czasami będący swoistą gablotą, 
w której autor łączy świat wyobraźni z rygorami intelektualnej refleksji, elementy realnej 
rzeczywistości z fikcją malarskiego mimetyzmu.

alex sporski urodził się na Białorusi. syn uznanego białoruskiego artysty Wacława sporskiego. 
absolwent Grodzieńskiej akademii. artysta nowego pokolenia, wykształcony, o niezwykłej 
wyobraźni i fantazji. W swoich pracach często posługuje się symbolami, metaforą, tworzy 
prace o bogatej kolorystyce, często inspiruje się własnymi doświadczeniami i emocjami, 
wizjami. artysta o ogromnym potencjale, bardzo dobrze rekomendowany przez historyków 
sztuki.
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129
Michał Cander
(ur. 1963 Grudziądz)

Na plaży XII, 2008 r.

olej, płótno, 33 × 38 cm, sygn. i dat. 
l.d.: M. CaNdER ‚ 08, na odwrocie 
opisany: MiCHaŁ CaNdER/plaża Xii/olej/
płótno/2008

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

128
Ludwik Sandecki
(1932–2013)

Pejzaż błękitny, 1979

olej, płótno, 89 × 91, sygn. i dat. p.d.: 
l.sandecki/79, opisany na blejtramie: 
laNdsCapE iN BlUE

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Michał Cander urodził się w Grudziądzu. Jest synem malarza Krzysztofa Candera. Edukację 
ukończył w państwowym liceum sztuk plastycznych w Bydgoszczy oraz na Wydziale 
sztuk pięknych UMK w toruniu. studia w latach 1983–1988 ukończył z wyróżnieniem 
w pracowni malarskiej profesora Janusza Kaczmarskiego. W latach 1989 i 1991 otrzymał 
stypendium artystyczne Ministra Kultury i sztuki, a w 1990 roku – stypendium Wojewody 
Bydgoskiego. W latach 1990–1992 był wiceprezesem Zarządu okręgu Zpap w Bydgoszczy. 
Z kolei w latach 2005–2009 należał do zarządu Bydgoskiego stowarzyszenia artystycznego. 
prace tego malarza znajdują się w kolekcjach muzealnych: BWa w Bydgoszczy, aMU Center 
w Kopenhadze, Muzeum we Włocławku, Muzeum w Grudziądzu. Wielka część dzieł malarza 
jest w posiadaniu osób prywatnych w polsce i za granicą. Jego obrazy spotkać można 
w prywatnych zbiorach na całym świecie.

studia artystyczne na Wydziale sztuk pięknych UMK – toruń (architektura Wnętrz i Malar-
stwo). od 1958 r. mieszkał i pracował w szczecinie. Członek Zpap. Wiceprezes Zarządu 
okręgu Zpap przez trzy kolejne kadencje, oraz prezes Zo Zpap w czwartej kadencji. Udział 
we wszystkich wystawach organizowanych przez Zpap w szczecinie i poza szczecinem. 
ponadto szereg wystaw indywidualnych głównie malarstwa. Udział w licznych wystawach 
zbiorowych na terenie polski i za granicą (Norwegia, szwecja, Francja, dania, Niemcy, 
Łotwa, Rosja, Usa). ojciec dwóch córek – doroty i Joanny; dziadek Michała.
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132
Ludwik Sandecki
(1932–2013)

Miasto, ok. 1970

olej, płótno, 74 × 74 cm, sygn. p.d.: 
l.sandecki, opisany na blejtramie: 
laNdsCapE – toWN

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

130
Jerzy Leontiew
(1931–2011)

Cerkiew, 1991 r.

olej, płótno, 46,5 × 38,5 cm, sygn. 
p.d.: Jleontiew, opisany na odwrocie: 
JERZY lEoNtiEW/WaRsZaWa/CERKiEW 
147/1991 Rok/FoRMat 46 X 38 cm

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

131
Tatiana Kozik
Wilno, 2009

olej, płótno, 60 × 60 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

studia artystyczne na Wydziale sztuk pięknych UMK – toruń (architektura Wnętrz i Malar-
stwo). od 1958 r. mieszkał i pracował w szczecinie. Członek Zpap. Wiceprezes Zarządu 
okręgu Zpap przez trzy kolejne kadencje, oraz prezes Zo Zpap w czwartej kadencji. Udział 
we wszystkich wystawach organizowanych przez Zpap w szczecinie i poza szczecinem. 
ponadto szereg wystaw indywidualnych głównie malarstwa. Udział w licznych wystawach 
zbiorowych na terenie polski i za granicą (Norwegia, szwecja, Francja, dania, Niemcy, 
Łotwa, Rosja, Usa). ojciec dwóch córek – doroty i Joanny; dziadek Michała.

architekt wnętrz, projektant przemysłowy, malarz 
sztalugowy, grafik, pracownik instytutu Wzornictwa 
przemysłowego, projektant wielu wystaw między-
narodowych i targów w „polEXpo”, dyrektor arty-
styczny oddziału Warszawskiego „aRt”, przez wiele 
lat związanym z warszawskim Muzeum techniki.

Białoruska malarka i projektantka odzieży. 
Urodziła się w Chocimsku w obwodzie mohy-
lewskim. W 1980 roku ukończyła Republikańską 
szkołę- internat sztuk pięknych i Muzyki im. 
iwana achremczika w 1988 r. – Witebski instytut 
technologiczny przemysłu lekkiego (wydział „deko-
racji i stylizacji wyrobów włókienniczych przemysłu 
lekkiego”). pracuje w dziedzinie gobelinu, batiku, 
malarstwa, akwareli, projektowania odzieży dam-
skiej. Wystawiała w Białorusi, Niemczech i Łotwie. 
prace malarki znajdują się w zbiorach Witebskiego 
Muzeum Malarstwa oraz w zbiorach prywatnych.
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134
Barbara Szwedowska
(1994)

Zielna Urodzajna, 2017 r.

olej, płótno, 100 × 80 cm, sygn. i dat. 
p.d.: B. szwedowska 17, na odwrocie: 
Barbara/szwedowska/17/Zielna. Urodzaj-
na oraz na blejtramiel B.sz. 2017.

cena wywoławcza: 1 100 zł •
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

133
Krystyna Cękalska-Lindert
(1920–2011)

Miasto kukieł niebieskie, 1970

olej, płótno, 64 × 54 cm,  
sygn.i dat. śr. dół: K CĘKalsKa 70

cena wywoławcza: 1 800 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

absolwentka Grafiki na akademii sztuk pięknych w Gdańsku. aktualnie studentka iV roku 
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rysunku akademii sztuk pięknych w Łodzi. laureatka 
Grandprix MHMG w konkursie pejzaż pod powiekami, uczestniczyła w wielu wystawach 
zbiorowych, prezentuje swoje prace również indywidualnie.

Krystyna Cękalska studiowała na akademii sztuk pięknych w Warszawie na wydziale 
malarstwa u prof. pękalskiego, które przerwane zostały wybuchem ii wojny światowej. po 
1945 roku kontynuowała edukację współpracując z warszawskimi artystami. Wtedy też 
współtworzyła pierwszego powojenne artystyczne „WaRsZaWa”, które dbało o odrodzenie 
sztuk wizualnych w nowych realiach poprzez organizację wystaw. sztuka Cękalskiej, bliska 
tradycjom koloryzmu, operująca czystymi, nasyconymi barwami, inspirowana była życiem 
codziennym oraz bogatą wyobraźnią artystki. prace Cękalskiej eksponowane były na licznych 
wystawach w polsce i za granicą i obecnie są częścią zbiorów wielu murzów i prywatnych 
kolekcji.
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136
Andrzej Folfas
(ur. 1948 Witów na podhalu)

Nude blue, 2004

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn i dat. p.d.: FolFas 2004

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

135
Jan Chwedoruk

Bez tytułu, 2015

olej, płótno, 80 × 100 cm,  
sygn. ma odwrocie:  
Jan Chwedoruk/2015/iVM

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 500 zł

Uczęszczał do renomowanego liceum sztuk plastycznych im. antoniego Kenara w Zakopa-
nem, które ukończył pod opieką profesorów: Władysława Hasiora, tadeusza Brzozowskiego 
i antoniego Rząsy.W latach 1968–73 studiował na Wydziale architektury Wnętrz na akademii 
sztuk pięknych w Krakowie. Uczył się w pracowniach: Józefa Ząbkowskiego, tadeusza 
Kutermaka, Bernarda Brauna i adama sigmunda. Zorganizował kilkanaście wystaw indy-
widualnych w Krakowie, Jeleniej Górze, sztokholmie, angers, Norymberdze i Bonn. artysta 
został odznaczony przez Ministra Kultury srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Wyróżnieniem 
Miasta Krakowa jako zasłużony działacz kultury i sztuki. Na stałe współpracuje z Galerią pro 
arte Witold Grzymek w Wiedniu, ars Cracovia w Kolonii, Galerią polswissart w Warszawie, 
Galerią pod Rejentem w Krakowie.studia na Wydziale artystycznym Uniwersytetu Marii Curie-skłodowskiej w lublinie.
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137
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Portret kobiety

litografia, papier, 30 × 20 cm, z teki: 
l’épopée Bohémienne, Héron de Villefos-
se, Mojżesz Kisling

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

138
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Akt, 1952 r.

litografia, papier, 29 × 22 cm w świetle 
passe-partout, sygn. i dat. na płycie l.d.: 
Kisling 1952, z teki: l’épopée Bohémien-
ne, Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling

cena wywoławcza: 1 000 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

139
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

L’epopee Bohemienne

Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling
Wyd. Bernard Klein ze wstępem Jeana 
Giono, z ilustracjami Mojżesza Kislinga 
i litografią amadeo Modiglianiego.
Egzemplarz numerowany 198 z nakładu 
liczącego 230 egzemplarzy, papier czer-
pany, 148 stron, 12 barwnych ilustracji 
światłodrukowych (le gravure en couleurs) 
według M. Kislinga.
oryginalne płócienne pudełko.

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 12 000 – 16 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z najwybitniejszych przedsta-
wicieli École de paris. W latach 1907–1911 studiował w krakowskiej 
akademii sztuk pięknych pod kierunkiem Józefa pankiewicza. Już 
wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy, a jego prace przyniosły mu 
nagrody. Zaraz po studiach za namową pankiewicza wyjechał do 
paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. W 1913 
roku przeniósł się na Montparnasse, kolebki artystycznej bohemy, gdzie 
został sąsiadem miedzy innymi swojego przyjaciela leopolda Gottlieba 
oraz marszanda leopolda Zborowskiego. Wszedł wówczas do grona 
artystycznej bohemy paryskiej. Kisling, zwany przez współczesnych 
„księciem Montparnassu”, wzbudzał podziw, a niekiedy sensację 
jak np. pojedynkiem na pistolety i szpady z leopoldem Gottliebem 
(w 1914 r. w lasku Bulońskim, sekundantem Kislinga był diego de 
Rivera). Kisling narzucał styl i modę, osiągał sukcesy towarzyskie 
i finansowe. Miał wiele wystaw indywidualnych w Europie, a także 
w stanach Zjednoczonych. Wielokrotnie pokazywał swoje prace 
w ramach weneckiego Biennale, m.in. z alicją Halicką, Józefem 
Menkesem, Melą Muter.
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140
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja do Szpilek nr 31

tusz, papier, 20,5 × 29,5 cm,  
sygn. l.d.: JF

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

141
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Bez słów, ilustarcja do Szpilek 
nr 51/52

tusz, papier, 30 × 21 cm,  
sygn. p.d.: JF

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł

142
Jacek Fedorowicz

(ur. 1937 Gdynia)

Visitez VARSOVIE!

serigrafia, papier, 29 × 20,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: J.Fedorowicz, 

opisany śr.d.: VisitEZ VaRosViE!, 
ołówkiem l.d.: Fedorowicz

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

143
Jacek Fedorowicz

(ur. 1937 Gdynia)

Minister Krasiński, 1983 r.

serigrafia, papier, 29,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. u dołu: 

Fedorowicz/83

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, sce-
nograf. W 1953 r. ukończył Wydział architektury 
politechniki Warszawskiej. Jego rysunki były publi-
kowane m.in. w „szpilkach” „Świerszczyku”, pło-
myczku, „polityce” tygodniku „Świat”, „przeglądzie 
kulturalnym”. debiutował jeszcze w roku 1950 
jako student architektury w konkursie rozpisa-
nym przez tygodnik satyryczny szpilki. później 
został redaktorem graficznym tego tygodnika. Był 
autorem wielu plakatów filmowych. Zajmował 
się również scenografią i filmem animowanym. 
Współpracował ze studiem Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej.

studiował w gdańskiej pWssp, uzyskując dyplom w roku 1960. Był 
współzałożycielem studenckiego teatru Bim-Bom. Już w czasie studiów 
podjął współpracę jako rysownik z takimi czasopismami jak „dziennik 
Bałtycki”, „dookoła Świata” czy „szpilki”. Jest twórcą telewizyjnych 
programów satyrycznych, aktorem, autorem audycji radiowych. W 2007 
r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim orderu odrodzenia polski.
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144
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 paryż)

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

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

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

149
Tadeusz Kulisiewicz 

(1899 Kalisz – 1988 Warszawa)

Biedacy, 1931 z teki Szlembark

drzeworyt, papier, 33 × 22 cm  
w świetle passe partout sygn. ołówkiem 

p.d.: Kulisiewcz

cena wywoławcza: 2 000 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

148
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Góral

drzeworyt, papier, 17 × 22 cm (zadruk)

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

146
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 1945 
skierniewice)

Śpiew trzeci

cynkografia barwna, papier, 13 × 19 cm, 
sygn. p.d. monogramem: Eo

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

145
Eugeniusz Zak

(1884 Mogilno – 1926 paryż)

Chłopiec z harmonią

miękki werniks, papier, 16 × 10,5 cm 
w świetle passe-partout,

cena wywoławcza: 700 zł •
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

147
Stanisław Raczyński

(1903–1982)

Kobziarz z Podhala

drzeworyt, papier, 26 × 19 cm, sygn. p.d.: st. 
Raczyński, opisany l.d.: Kobziarz z podhala

cena wywoławcza: 400 zł •
estymacja: 800 – 1 200 zł
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150
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Krakowianin i Krakowianka – 
stroje weselne, Plansza VIII z teki

litografia barwna, karton, 50 × 39,5 cm, 
sygn. na kamieniu p.d.: Z. stryjeńska, 
z teki: polish peasants’ Costumes. With 
introducion and notes by thadee sewe-
ryn, Curator of Ethnographical Museum 
in Cracow, Nice 1939. published by C. 
szwedzicki

cena wywoławcza: 1 600 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

151
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 sanary-sur-Mer)

Kwiaty w wazonie

litografia, papier, 30, 5 × 22 cm w świe-
tle passe-partout, sygn. l.d. na płycie: 
Kisling, z teki: l’épopée Bohémienne, 
Héron de Villefosse, Mojżesz Kisling

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

152
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 paryż)

Pejzaż

litografia barwna, papier, 33 × 50 cm, 
w świetle passe-partout, sygn. p.d. 
ołówkiem: Hayden, opisana l.d.: 72/220

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

studiował na politechnice Warszawskiej, a następnie w ssp w Warszawie (1904–1905) oraz 
w academie „la palette” w paryżu (od 1907 r.). od 1908 r. często bywał w Bretanii (doelan, 
pont-aven i le pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. p. picassem, M. Jacobem, J. lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Musee National d’art Moderne w paryżu (1968) i Musee des Beaux-arts 
w Rennes (1979). początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem szkoły pont- 
-aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cezanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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153
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 1953 paryż)

Teka DON QUICHOTTE, Paryż, 
1951 r.

wyd. Editions Jeanne Castel, presentee 
par Jean Cassou, 4 akwaforty w tekście, 
18 akwafort całostronicowych (wym. odb. 
płyty: 195 × 150 mm); egz. 49/120, 
wym. 33 × 25 cm, całość w tekturowej 
tece wydawniczej.
i.don Kichot wyjeżdza do walki, ii.don 
Kichot podczas uczty, iii.don Kichot czeka 
na swego sługę, iV.don Kichot powraca 
do domu, V.don Kichot i jego giermek, 
Vi.to nie olbrzymy, ale młyny, Vii. Rumak 
i osioł, Viii. don Kichot w ogniu walki, iX. 
Eskortowanie jeńców, X.don Kichot za-
atakowany, Xi. don Kichot uciekający do 
sierra Morena, Xii. don Kichot podgląda 
dulcyneę, Xiii.don Kichot zraniony, XiV. 
don Kichot i dulcynea jadąca na targ, XV. 
don Kichot i dzik, XVi. don Kichot wśród 
pikinierów, XVii. don Kichot na łożu 
boleści, XViii. Kondukt.

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

studiował prawo we lwowie, historię sztuki w Krakowie, a malować uczył się w paryżu 
i u Józefa pankiewicza w Hiszpanii (od ok. 1917 r.). stale mieszkał w paryżu, ale często jeździł 
do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf teatru odeon 
w Madrycie. Związany ze środowiskiem École de paris – zaprzyjaźniony m.in. z Mojżeszem 
Kislingiem i Melą Muter – wystawiał na paryskich salonach, a także w Madrycie, Rzymie, 
Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka ukształtowała się w kręgu 
wpływów J.pankiewicza, środowiska École de paris oraz fascynacji barokowym malarstwem 
hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El Greca. W czasie wojny zaginął duży zespół prac artysty 
pozostawiony w jego paryskiej pracowni.



135134 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (44) | Malarstwo

155
Wojciech Giza
Bez tytułu, 1984

olej, płótno, 16 × 30 cm,  
sygn. i dat. p.d.: WGiza 84

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

154
Wojciech Giza
Bez tytułu, 1984 r.

olej, płótno, 16 × 30 cm,  
sygn. i dat. p.d.: W Giza/84

cena wywoławcza: 1 500 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Urodził się w Nowej soli, skończył technikum odlewnicze, studiował na aGH w Krakowie, 
mieszkał i pracował w Myślenicach. ogromne wrażenie wywarła na nim apokalipsa wg 
św. Jana. porzucił studia, bo malowanie improwizacji apokaliptycznych pochłonęło go bez 
reszty, stało się treścią jego życia. Fascynują go mity zamierzchłych cywilizacji a zwłaszcza 
mity o przybyciu kosmitów na ziemię. Bogata wyobraźnia i fantazja pozwoliły mu na 
stworzenie własnego świata „science fiction”. prace w kolekcjach prywatnych. od wielu lat 
mieszka w Nowym Jorku.

Urodził się w Nowej soli, skończył technikum odlewnicze, studiował na aGH w Krakowie, 
mieszkał i pracował w Myślenicach. ogromne wrażenie wywarła na nim apokalipsa wg św. 
Jana. porzucił studia, bo malowanie improwizacji apokaliptycznych pochłonęło go bez reszty, 
stało się treścią jego życia. Fascynują go mity zamierzchłych cywilizacji a zwłaszcza mity 
o przybyciu kosmitów na ziemię. Bogata wyobraźnia i fantazja pozwoliły mu na stworzenie 
własnego świata „science fiction”. prace w kolekcjach prywatnych. od wielu lat mieszka 
w Nowym Jorku.
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157
Ikona – Matka Boska „Radość 
wszystkich strapionych”
Zachodnia Ukraina (?), XiX/XX w.

tempera, złocenie, deska, 53 × 42 cm
Święci: Biskup piotr Kijowski, Biskup Jona 
Moskiewski, Św. Natalia, Św. teodora, 
Św. Eudokim

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 5 800 – 6 000 zł

156
Ikona – Matka Boska 
Częstochowska
2 poł. XiX w.

olej, deska, 28 × 22,5 cm, na dole 
opis: s. Maria Czestochoriensis/miraculis 
clarissimus

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 400 – 5 000 zł
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159
Ikona – Chrystus Pantokrator
pocz. XX w.

tempera, deska, 30 × 24,5 cm, koszulka 
z blachy miedzianej
Wymiary w kiocie: 41 × 35,5 cm
do ikony dołączono dokumentację 
konserwatorską.

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 200 – 5 000 zł

158
Ikona – Matka Boska 
Włodzimierska
Rosja, 1 poł XX w.

tempera, deska, złocenie, 36 × 26 cm
wymiary w kiocie: 64 × 43 cm
do ikony dołączono dokumentację 
konserwatorska.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 800 – 5 500 zł
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160
Ikona – Matka Boska 
Nieoczekiwana Radość
Rosja, pocz. XX w.

tempera, deska, 30 × 27 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 600 zł

161
Ikona Siedmiopolowa
Rosja, 2 poł XiX w.

tempera, deska, 31 × 26 cm
Matka Boska Kazańska, Zmartwychwsta-
nie pańskie, Święty Mikołaj, Święty Jerzy, 
dwóch Świętych, Święty Nikita

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

162
Ikona – Matka Boska Trójręka
1 poł XiX w.

tempera, złocenie, deska, 26 × 22 cm
W polu ikony: Św. pantelejmon, Św. pa-
raskewa

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 400 – 5 800 zł

163
Ikona – Święty Mikołaj
Rosja 1 poł XX w.

tempera, deska, złocenie, 43 × 37,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

aUKCJa VaRia® (44) | IKONY
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164
Ikona – Chrystus Pantokrator
współczesna

tempera, okład mosiężny, deska, 
7 × 6 cm
ikona oprawiona w kiot: 10,5 × 9,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 720 – 900 zł

165
Ikonka podróżna – Św. Seriusz 
z Radoneża
Rosja, ii poł. XiX w.

emalia, porcelana, oprawa mosiężna, 
4 × 3 cm, napis cyrylicą: Серьги

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

166
Archanioł w otoczeniu Świętych
Rosja, 2 poł XiX w.

tempera, deska, 30 × 24 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 700 – 3 100 zł
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167
Artysta nieokreślony 
(XiX/XX w.)

Bretonka, 1899 r.

brąz, wys. 60 cm, z podstawą 70 cm, 
sygn. i dat.: s.hork/1899

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

168
Jean Lambert-Rucki 
(1888 Kraków – 1967)

Krucyfiks

brąz, drewno palisandrowe, 40 × 29 cm, 
wielkość figury: 25 × 24 cm, sygn. p.b.: 
lambert-Rucki, sygn. odlewni: CHEREt 
a paRis

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Światowej sławy designer, malarz i rzeźbiarz polskiego pochodzenia. W 1911 roku ukończył 
akademię sztuk pięknych w Krakowie. Na stałe osiadł w paryżu. W pierwszych latach pobytu 
we Francji dzielił pracownię z Modiglianim, przyjaźnił się z M. Kislingiem i E. soutinem. 
W latach 30-tych zbył członkiem Związku artystów Nowoczesnych (UaM) obok m.in. le 
Corbusier’a. W drugiej połowie lat 30-tych zrealizował kilkadziesiąt masek i serię rzeźb 
zainspirowanych wiejskim folklorem (Księżycowa postać, Bociany, strach na wróble). 
Zajmował się także sztuką sakralną, wykonał m.in. drogę krzyżową do kościoła św. teresy 
w Boulogne.



147146 sopocki dom aukcyjny

170
Jan Kucz 
(1936-2021)

Miles Davis

brąz patynowany, wys. 56 cm

Pochodzenie:
kolekcja artysty

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

169
Mira de Martino
(ur. 1964)

Your loving arms, 2020

technika własna, AlumixArt™ Mixed Media, 
wykończona warstwą patynowanego 
brązu, podstawa marmurowa, 
76 × 118 × 118 cm, seria 4/4,  
sygn. : MIRA DEMARTINO

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja 12 000 – 15 000 zł

Jest absolwentką Gdańskiej Akademii Sztuki z dyplomem malarstwa w pracowni prof. 
Hugona Laseckiego i absolwentką MBA w GFKM i Uniwersytetu Strathclyde w Glasgow 
w Szkocji. Jej prace znajdują się w wielu kolekcjach sztuki w Polsce, Niemczech, Szwajcarii, 
Singapurze i głównie w USA. Rzeźbiarka, która opracowała własną technikę, którą nazwała 
AlumixArt™ Mixed Media. Wykorzystuje do niej różne formy aluminium, jako główny element 
rzeźbienia. W swoich rzeźbach, nazywanych przez nią „Artfirmacje”, DeMartino poszukuje 
współczesnej duchowości.

Rzeźbiarz, pedagog. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Przedstawiciel nowego 
realizmu. Absolwent Liceum Technik Plastycznych w Bielsku-Białej. W 1961 roku obronił 
dyplom w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, który tworzył pod kierunkiem Franciszka 
Strynkiewicza. Po studiach rozpoczął karierę dydaktyczną na macierzystej uczelni. Przez 
jakiś czas pracował jako wykładowca w pracowni malarstwa w Europejskiej Akademii 
Sztuk w Warszawie. Autor licznych pomników, m.in. Fryderyka Chopina w Dusznikach 
Zdroju, Cyryla Ratajskiego w Poznaniu. Autor portretów Michała Góreckiego i Wojciecha 
Killara w Filharmonii w Bydgoszczy, Gustawa Holoubka w Teatrze Polskim w Warszawie, 
Huberta von Karajana w Hamburgu. W swojej twórczości korzystał z różnych materiałów, 
jak kamień, papa, tkanina, ceramika, asfalt, ziemia, papier, łącząc je często w zaskakujący 
sposób, zmierzający bardziej ku instalacji niż rzeźbie.

AUKCJA VARIA® (44) | RZEŹBA
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171
Iwona Biela Panufnik 
(ur. 1973 r.)

Para w kapeluszach, 2021

brąz patynowany i polerowany, patyna 
brązowa i zielona, 38 × 30 cm, sygn. 
u podstawy: panufnik, podstawa z granitu 
opatrzona tabliczką autorską

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

172
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Zwierciadło

brąz, wys. 42 cm, sygn. u dołu: sętowski

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

studiowała w pracowni ivesa Mariena i philippe'a desomberga w akademii sztuk pięknych 
in Braine l’alleud w Belgii. debiut wystawienniczy rzeźbiarki miał miejsce w 2009 roku, 
od tego czasu artystka eksponowała swoje prace na licznych wystawach. W 2011 roku 
podczas salon international des artistes Contemporains władze miasta saint tropez we 
Francji przyznały iwonie Bieli panufnik pierwsze miejsce w kategorii rzeźby za całokształt 
twórczości. artystka jest członkiem low Countries sculpture society w Belgii oraz société 
National des artistes animaliers we Francji. W swojej twórczości porusza różnorodną tematykę. 
inspiracje czerpie z własnych wspomnień i emocji oraz z kształtów i natury otaczającego ją 
w danym momencie świata - warto tutaj wspomnieć, że rzeźbiarka dużo podróżuje: mieszkała 
w różnych krajach Europy i azji, a także w stanach Zjednoczonych.

absolwent wydziału plastyki częstochowskiej Wsp (obecnie akademia 
im. Jana długosza). tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem 
magicznym”. od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, gdzie jego prace są 
prezentowane obok płócien salvadore dali, leonor Fini, Michaela parkesa. 
obrazy prezentuje również w innych miastach Usa m.in. san Francisco, san-
ta Fe. Jego twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. 
prace sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch 
albumach – „teatr Magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum Wyobraźni” (2003 r.), 
które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZa 
s.a. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych 
wydawnictw. artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też 
autorską galerię.

aUKCJa VaRia® (44) | RZEŹBA
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174
Krzyżyk z diamentami

XiX/XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, 
m. 3,58 g, 16 szt. diamentów 

łącznie ok. 0,55 ct, i-J/p

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 2 800 – 3 000 zł

173
Broszka w kształcie gałązki
Francja, k. XiX w.

złoto, pr. 0,750, srebro, m. 8,59 g, 
3 szt. diamentów łącznie ok. 1,00 ct, 
J-K, 34 szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

175
Kolczyki
XiX/XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 4,62 g, emalia, 
2 szt. diamentów łącznie ok. 0,30 ct, o-p, si

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 200 – 3 500 zł

176
Pierścionek 

poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 3,40 g, 
diament ok. 0,30 ct, K/si, 

2 szt. szamaragów

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 200 – 3 500 zł

177
Naszyjnik

art déco, 1920–1930 

złoto, pr. 0,585, m. 5,74 g, 2 szt. 
diamentów łącznie ok. 1,20 ct, l/Vs, 

20 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

179
Pierścionek

l. 40. XX w.

platyna, pr. 0,950, m. 3,66 g, 3 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,75 ct, i-J/si

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

178
Pierścionek
l. 40. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 2,35 g, diament  
w starym szlifie brylantowym 
ok. 0,70 ct, i/p1

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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181
Broszka 

złoto, pr. 56, m. 4,95 g, brylant 
ok. 0,05 ct, H/si, półperełki

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 200 – 2 500 zł

180
Bransoletka 
poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 35,25 g, 
ametyst ok. 0,45 ct, 2 szt. krysz-
tałów górskich

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 8 500 – 9 500 zł

182
Broszka
i poł. XX w. 

złoto, pr. 56, m. 6,31 g, turkus, 15 szt. 
rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

183
Pierścionek w formie kwiatka 

poł. XX w.

złoto, pr. 3, m. 2,65 g, 9 szt. brylantów 
w starym szlifie brylantowym łącznie 

ok. 0,90 ct, G-H/Vs2-p2: (1 szt. – 
0,30 ct, G/Vs2, 8 szt. łącznie ok. 0,60 

ct, G-H/si1-p2)

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

184
Pierścionek 

pocz. XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, m. 3,62 g, 
11 szt. diamentów w starym szlifie 

brylantowym łącznie ok. 0,60 ct,  
G-H/Vs-si, rubiny łącznie ok. 0,52 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 7 500 zł

186
Sygnet
k. XiX w. 

złoto, pr. 3, m. 8,31 g, diament 
w szlifie antyk ok. 0,65 ct, si1/i-J

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

185
Kolczyki
pocz. XX w. 

złoto, pr. 56, srebro, m. 2,43 g, 4 szt. 
rautów diamentowych, 2 szt. brylantów 
łącznie ok. 1,91 ct, G-J/si1-p1

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 48 000 – 55 000 zł
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190
Kolia z akwamarynami

pocz. XX w. 

złoto, pr. 56, m. 11 g,  
11 szt. akwamarynów

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

192
Pierścionek

1920–1930 

złoto, pr. 0,585, m. 2,60 g, 15 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,50 ct,  

F-G/si

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

191
Pierścionek 
l. 40. XX w.

złoto, pr. 3,m. 5,86 g, 40 szt. rautów 
diamentowych, 3 szt. diamentów łącznie 
ok. 0,30 ct, G-J/Vs-si

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

188
Kolczyki

k. XiX w.

złoto, srebro, m. 5,14 g, 24 szt. 
diamentów ok. 1,10 ct oraz 4 szt. 

rautów diamentowych, H-K/si-p

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

187
Broszka
art déco, 1920–1930 

złoto, pr. 0,750, platyna,  
m. 6,64 g, 35 szt. diamentów 
łącznie ok. 1,50 ct, Hi/si-p1

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

189
Pierścionek
art déco, 1920–1930

platyna, m. 5,73 g, 16 szt. diamentów 
łącznie ok. 1,10 ct, G-i/si-p1  
syntetyczny szafir ok. 9,60 ct

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 8 500 – 9 500 zł
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194
Pierścionek 

złoto, pr. 0,585, srebro, 
m. 3,21 g, 3 szt. diamnetów 
w starym szlifie brylantowym 

łącznie ok. 0,18 ct, H-i/si-p1, 4 
szt. rautów diamentowych

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

193
Broszka z widokiem 
Wenecji
i poł. XX w.

złoto, pr. 0,585 (szpila), oprawa 
pr. 0,375, mikromozaika 

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 3 800 – 4 200 zł

195
Kolczyki
ii poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 2,76 g, emalia

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 500 zł

196
Sygnet

i poł. XX w.

złoto, pr. 0,500, m. 8,63 g, 
9 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 2800 PLN
estymacja 3.000 – 4.000 plN

197
Pierścionek

ii poł. XiX w.

srebro, złoto, pr. ok. 0,585, m. 6,97 g, 
8 szt. diamentów w starym szlifie 

brylantowym łącznie ok. 1,76 ct, G-K/ 
si1-p3, morganit ok. 3,00 ct 

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

199
Sekretnik 

złoto, pr. 56, m. 6,63 g, szafir, 
rubin, dementoid (?)

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 200 – 3 500 zł

198
Bransoletka
i poł. XX w. 

złoto, pr. 0,750, m. 14,21 g

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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201
Kolczyki

współczesne 

złoto, pr. 0,750, m. 5,30 g, 2 szt. 
brylantów łącznie ok. 4,70 ct, K-l/
VVs, symetria: vg-g, nakładki: 28 

diamentów łącznie ok. 0,14 ct, 
VG-G/Vs-si, dołączono certyfikat 
HRd antwerp: Jewellery Report

cena wywoławcza: 150 000 zł
estymacja: 180 000 – 200 000 zł

200
Pierścionek
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 6,07 g
diamenty: 3 szt. łącznie ok. 3 ct
d/VVs1-VVs2, szlif brylantowy
do kamieni dołączone ekspertyzy:
– international Gemological institute 
(iGi) – nr 470153665, 468198985
– Gemological institute of america 
(Gia) – nr 7378921782

cena wywoławcza: 115 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

202
Pierścionek

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 4,09 g
diament 3,06 ct, F/si1, szlif brylantowy
szlif, wykończenie, symetria – doskonałe

dołączona ekspertyza Gemological institute of 
america (Gia)

nr 7348590598

cena wywoławcza: 240 000 zł
estymacja: 300 000 – 340 000 zł

203
Kolczyki
współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 2,61 g
diamenty:
1 szt. 2,05 ct, K/si2, szlif brylantowy
szlif, wykończenie – bardzo dobre, symetria 
– doskonała
1 szt. 2,09 ct, K/si2, szlif brylantowy
szlif, wykończenie, symetria – doskonałe
dołączone ekspertyzy Gemological institute of 
america (Gia)
nr 1385577337 i 2264594012

cena wywoławcza: 115 000 zł
estymacja: 150 000 – 180 000 zł
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205
Pierścionek

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 5,91 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,52 ct, szlif 

brylantowy,
6 szt. łącznie ok. 0,35 ct, 

bagiety, G/si2

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

204
Naszyjnik 
ii poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, platyna, m. 4,04 g, 
diament w starym szlifie brylanto-
wym ok. 1,20 ct, H/si

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 20 000 – 23 000 zł

206
Pierścionek

współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 4,68 g
diament 2,01ct, d/Vs2, szlif brylantowy

szlif, wykończenie i symetria – doskonałe
dołączona ekspertyza international 

Gemological institute (iGi)
nr 474133969

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 140 000 – 170 000 zł

207
Kolczyki
współczesne

złoto pr. ok. 0,750, m. 2,46 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 3 ct
K/Vs1, szlif brylantowy
szlif, symetria bardzo dobre, wykończenie 
– doskonałe
dołączono ekspertyzy Gemological 
institute of america (Gia)
nr 6214366924 i 6372610921

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 110 000 – 140 000 zł
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209
Bransoletka 

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 14,94 g,  
20 szt. brylantów łącznie  

ok. 1,00 ct, i-J/si-p1

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

208
Naszyjnik
współczesny

złoto, pr. 0585, m. 2,45 g, 
brylant ok.  0,59 ct, G-H/si

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł 

211
Pierścionek

współczesny 

złoto, pr. 0,585, m. 7,90 g, diament 
czarny ok. 2,90 ct, 10 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,30 ct, J-light yellow/si

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

210
Kolczyki
współczesne

złoto, pr. 0,585, m. 5,06 g, 
2 szt. czarnych diamentów łącznie 
ok. 2,30 ct, 16 szt. brylantów łącznie 
ok. 0,64 ct, H-i/si-p

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

212
Naszyjnik

XX w.

złoto, pr. 0,750, m. 8,34 g, 12 szt. 
diamentów - markizy, łącznie ok. 
0,72 ct, F/Vs, 50 szt. brylantów 

łącznie ok. 1,74 ct, F-G/Vs-si 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

214
Kolczyki

ii poł. XX w.

złoto, pr. 0,585, m. 5,97 g, 18 szt. 
diamentów w szlifie 8/8 łącznie ok. 

0,54 ct, G-H/Vs-p 

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 6 000 zł

213
Pierścionek
współczesny

platyna, pr. 0,900, m. 5,05 g, brylant 
ok. 1,16 ct, F/VVs2, 6 szt. diamentów 
w szlifie 8/8 łącznie ok. 0,10 ct, F-G/Vs

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł
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216
Kolczyki

współczesne 

złoto, pr. 0,750, m.4,6 g,  
koral naturalny

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

215
Kolia
współczesna

zapięcie złoto, pr. 0,750, 44 szt. 
diamentów łącznie ok. 0,36 ct, G-H/si,  
49 szt. pereł hodowanych słodkowod-
nych, śr. 8,50 mm

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

217
Wisior z koralem 

złoto, pr. 0,585, m. 10,35 g, 4 szt. bry-
lantów łącznie ok. 0,20 ct, light brown/
si-p1, koral naturalny

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

218
Naszyjnik z pereł

zapięcie: złoto pr. 750,  
35 szt. hodowanych pereł morskich 

south sea, śr. 12,5 – 12,8 mm

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 50 000 – 55 000 zł

220
Kolczyki 

XX w.

złoto, pr. 0,585, srebro, 2 szt. 
rozet diamentowych, 2 szt. pereł 

hodowanych

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

219
Kolczyki
współczesne 

złoto, pr. 0,585, m. 5,06 g,  
4 szt. pereł hodowanych

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 500 zł
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225
Pierścionek 

złoto, pr. 0,585, m. 2,43 g, 3 szt. 
brylantów łącznie ok. 0,42 ct, H-i/

Vs-p1, 6 szt. łącznie ok. 0,03 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

226
Kolczyki
ii poł. XX w. 

złoto, pr. 3, m. 4,87 g, 32 szt. brlynatów 
łącznie ok. 0,64 ct, G-J/Vs-si2, 2 szt. 
szafirów łącznie ok. 2 ct

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

227
Kolczyki 

złoto, pr. 0,585, m. 5,20 g, 18 szt. 
diamentów

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 400 – 2 800 zł

228
Wisior w formie krzyża 
maltańskiego 

złoto, pr. 0,333, srebro, m. 7,10 g, 52 rozet 
diamentowych

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

222
Pierścionek
współczesny

platyna, pr. 0,950, m. 5,65 g, 
rubin ok. 0,60 ct, 24 szt. brylantów 
łącznie ok. 0,36 ct, i-J/Vs-si

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

221
Kolczyki
współczesne 

złoto, pr. 0,750, m. 2,05 g, rubin 
ok. 1,00 ct, szmaragd ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

224
Komplet spinek do mankietów
współczesny 

złoto, pr. 0,585, m. 19,35 g, 2 szt. 
rubinów łącznie ok. 25 ct

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

223
Komplet spinek do mankietów 
współczesny 

złoto, pr. 0,585, m. 16,75 g, 2 szt. szafirów 
łącznie ok. 20 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł



169168 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (44) | BIŻUTERIA

231
Zdzisław Lelek-Torchalski 

(ur. 1945)

Pudełka – Usta

złoto, pr. 0,750, m. 51,51 g,  
jaspis czerwony (usta)

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

233
Zdzisław Lelek-Torchalski 

(ur. 1945)

Pierścień, SPHAIRA

złoto, pr. 0,750, m. 5,97 g

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 – 8 500 zł

232
Zdzisław Lelek-Torchalski 
(ur. 1945)

Kompozycja zgeometryzowana 
Łabędź

złoto, pr. 0,750, m. 15,12 g, heliotrop, 
emalia, 12 szt. diamentów

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 9 500 – 11 000 zł

230
Bransoletka
i poł. XX w.

metal, m. 22 g, 80 szt. granatów, 
5,5 × 6,5 cm, łańcuszek 
zabezpieczający

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

229
Broszka w formie wazonu 
z kwiatami
ii poł. XX w. 

złoto, pr. 0,585, m. 7,81 g, rzeźbio-
ny koral naturalny, turkmenit, 2 szt. 
diamentów, 3 szt. rubinów,  
3 szt. szafirów, 3 szt. szmaragdów

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 200 zł

artysta – plastyk. Ukończył akademię sztuk pięknych w Krakowie z i nagrodą Ministra Kultury za dyplom: „Badanie emalii złotniczej 
okresu renesansu i baroku. Następnie naukę kontynuował na Wydziale Form przemysłowych oraz Wydziale Konserwacji i Restauracji  dzieł 
sztuki. W swojej aktywności konserwatorskiej zajmuje się głównie restauracjami z rekonstrukcjami emalii. dużą częścią jego twórczości 
jest współczesne złotnictwo artystyczne, które wykonuje na prywatne zamówienia w polsce i szwajcarii. 
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235
Spinki do mankietów

Warmet, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 21 g

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

234
Spinki do mankietów
orno (?), 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 17 g,  
2 szt. agatów

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

237
Spinki do mankietów

Ryt, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 11,03 g

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 – 400 zł

236
Spinki do mankietów
orno (?), 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 12 g,   
2 szt. agatów

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

238
Bransoletka

Warszawa, oRNo, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 30 g

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

240
Bransoletka

Warszawa, oRNo, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m. 50 g

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

239
Komplet: bransoletka 
i naszyjnik, Warszawa
oRNo, 1963–1986

srebro, pr. 3, m. 69 g, ametysty

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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242
Papierośnica z widokiem  
na Kolumnę Zygmunta
przed 1963

srebro, pr. 3, m. 157 g, wnętrze złocone

cena wywoławcza: 580 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

241
Puderniczka
Warszawa, oRNo, proj. Romuald 
Rochacki, przed 1963 r.

srebro, pr. 3, m. 100 g

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja:  1 200 – 1 600 zł

243
Torebka balowa
Rosja, Ryga, pocz. XX w.

srebro, pr. 875, m. 205 g, gmerek G.t

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

244
Para świeczników 
klasycystycznych

Warszawa, Jan priesch (?),  
i ćw. XiX w.

srebro, pr. 12, w. 576 g,  
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

245
Świecznik
Malcz, Warszawa, 1859 r.

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

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 200 zł
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247
Zestaw do kawy

samuel Watton smith & Co., 
londyn, 1917 r.

srebro pr. sterling, w. 797 g.  
wys. dzbanka 13 cm,  

dł. 23,5 cm, uchwyt hebanowy, 
cukiernica, wys. 9,5 cm,  

dł. 16 cm, mlecznik  
wys. 8 cm, dł. 12 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 200 – 5 000 zł

246
Dzbanek do gorącego mleka
Francja, paryż, odiot, ok. 1840 r.

srebro, pr. 950 (Minerwa), w. 308 g, 
wys. 13 cm, sygn. znakiem firmowym: 
odiot/a paRis

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 800 zł

248
Komplet sreber, 
dzbanek, mlecznik, 
cukiernica
paryż, léon Champenois, 
ok. 1890 r.

srebro, pr. 1, wewnątrz 
złocone, w. 1143 g,  
wys. dzbanka 18 cm, 
dł. 23 cm, wys. cu-
kiernicy 14 cm, wys. 
mlecznika 12,5 cm

cena wywoławcza:  
5 500 zł
estymacja:  
7 000 – 9 000 zł

249
Cukiernica

samuel Kirk & son Co., Usa,  
1896–1914 r.

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

wys. 20 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 600 – 7 200 zł

251
Kafetiera w stylu neorokoko

Francja, paryż, leon lapaR, 
ok. 1870 r.

srebro, pr. 950 (Minerwa), waga: 
440 gr, wys. 19 cm, szer. 19 cm, 

głęb. 8,5 cm, znak złotnika:  
l.lapaR/oRFEVRE a paRis

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 600 – 4 200 zł

250
Dzban do wina
Wiedeń, XiX/XX w.

srebro, szkło kryształowe, wys. 29 cm

cena wywoławcza: 2 700 zł
estymacja: 3 400 – 4 000 zł
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253
Kieliszek srebrny

pogorzelski, Warszawa, 
1908–1920 r.

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

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

252
Tacka na wizytówki
Francja, paryż, alfred HECtoR, przed 
1878 r.

srebro, pr. 950 (Minerwa), waga: 286 g, 
znak złotnika w rombie: a*H, wymiary: 
20 × 15,5 cm, alfred HECtoR (czynny 
1881 – 1913)

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 700 – 3 200 zł

254
Tacka na karty wizytowe
Moskwa, 1887 r.

srebro polerowane i matowione,  
grawerowane, pr. 84, w. 188 g,  
wym. 14 × 24 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

255
Zbiór 7 kieliszków

Rosja: petersburg, Moskwa, Warszawa, 
XiX/XX w.

srebro, pr. 84, w. łączna: 184 g,  
wys. od 4 cm do 7 cm

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 100 – 1 400 zł

256
Dwa kieliszki kiduszowe
Rosja, Moskwa, 1899 r  
i 1908–1917 r.

srebro, pr. 84, w. 49 g 

cena wywoławcza: 220 zł
estymacja: 280 – 320 zł

257
Kubek kiduszowy

pogorzelski, Warszawa,  
ok. poł. XiX w.

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

cena wywoławcza: 550 zł
estymacja: 660 – 800 zł

258
Kubek srebrny
Malcz, Warszawa, po poł. XiX w.

waga: 94 g, kubek z rozchylonym 
wlewem, srebro pr. 84, Malcz, 
Warszawa, po poł. XiX w.

cena wywoławcza: 1 800 zł
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262
Cukiernica skrzynkowa
Max Gedlitzka, Wiedeń, k. XiX w.

srebro, pr. 3, w. 356 g, wys. 12 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 3 900 – 4 500 zł

261
Cukiernica skrzynkowa 

z konikiem
Wiedeń, 1829 r.

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

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 600 – 7 200 zł

259
Cukiernica srebrna
Europa Środkowa, ok. poł. XiX w.

srebro pr. 12,  w. 248 g., dekoracje giloszowane 
w typie chinoiserie

cena wywoławcza: 2 800 zł 
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

260
Cukiernica skrzynkowa

Krakow, 1963–1986

srebro, pr. 3, w. 438 g, zł. W.s.

cena wywoławcza: 2 700 zł
estymacja: 3 300 – 3 800 zł
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263
Cukiernica skrzynkowa
leonard Nitsch, Kraków, 1848 r.

srebro pr. 12, w. 821 g. wys. 9 cm, 
dł. 19,5 cm, wnętrze złocone

cena wywoławcza: 6 800 zł
estymacja: 8 200 – 9 500 zł

264
Komplet sztućców na 6 osób
słowacja, ok. 1940 r.

srebro, pr. 800, waga: ok. 3050 g (bez noży)
22 sztuk środek stołu, zestaw obiadowy: 
6 widelcy, 6 noży, 6 łyżek, zestaw zakąskowy: 
6 noży, 6 widelcy, zestaw do ryb: 6 noży, 
6 widelcy, zestaw do owoców: 6 noży, 
5 widelcy, 6 łyżeczek do lodów (złocone 
czerpaki), 6 łyżeczek do herbaty, 4 łyżeczki do 
kawy, 6 płaskich małych szufelek do deserów, 
łącznie: 97 sztuk

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 14 400 – 16 000 zł
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266
Kabaret empirowy na ocet i oliwę
Francja, paryż, 1803–1809 r.

srebro, pr. 950 (Minerwa), w: g, znak 
złotnika: C.p.V. Vahland, szkło warstwowe, 
szlifowane, przezroczyste barwione  
na kobaltowe

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 200 – 8 000 zł

265
Para karafek do whisky

Włochy, Mediolan, l. 70 XX w.

srebro, pr. 925, złotnik: Faccioli,  
karafki szklane, wys. 25 cm,  

całość wys.: 32,5 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 600 – 5 200 zł

267
Kabaret na ocet i oliwę
„plateau Vaisselle”, Francja paryż, Miquerot 
ambroise, XiX w.

srebro, pr. 950 (Minerwa), waga 779 g, 
cecha zrzeszenia mistrzów pracujących 
w złocie i srebrze, tzw. greczynka 
1. (1794/?), flakony: szkło warstwowe 
kobaltowe, szlifowane, rytowane

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 200 – 8 000 zł

268
Kubek z hebanowym uchwytem

Francja, paryż, saint-Germain,  
1737–1745

srebro, pr. 957, waga: 81g, złotnik 
leonard Noel (1714–1765), drewno,  

od spodu na dnie ślad próby wierconej.

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł
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270
Szczypce do cukru
austro-Wegry, Wiedeń, 

ok. 1820 r.

srebro, pr. 13, waga: 48 g, 
złotnik BR (Ranninger)

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 750 – 900 zł

269
Chochelka z czerpakiem 
ażurowym
Rosja pocz. XX w.

srebro, pr. 84, w. 46 g, gł. 15,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 500 zł

271
Sitko do cukru pudru
austro-Węgry, linz, 1818 r.

srebro, pr. 13, drewno czernine, 
waga: 50 g, złotnik: pK

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

272
Mlecznik

lilpop, Warszawa, 1 ćwierć XiX w. 

srebro, pr.12 , w.108 g,  
sygn. lilpop w Warszawie, złoc. 

wewnątrz, wys. 5,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

273
Mlecznik
Henri Nevir, Berlin, ok 1860 r.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

274
Mlecznik

Chlebnikow, Moskwa, Rosja, 
1908–1917 r.

srebro, pr. 84, w. 180 g. wys. 
10,5 cm, punca 875- dodatkowa 
z probierni Moskwa z l.30 XX w.

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

275
Mlecznik klasycystyczny
Niemcy, Brunszwik, Johann Conrad anton KoCH 
(1805–26), 1 ćw. 19 w.

srebro, pr. 12, wewnątrz złocone, w: 110 g,  
wys. 11 cm, uchwyt – drewno czernione

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł
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280
Pudełko do kart

Niemcy, ii ćw. XX w.

srebro, pr. 835, w. 685 g, 
23,5 × 15 × 2 cm, wewnątrz dedyka-

cja z 1953 r. inicjał Hs

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 4 400 zł

282
Tabakiera

srebro,, m. 130g, emalia czarna, na 
wieczku herb, dł. 8,8 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 750 – 900 zł

281
Papierośnica
Moskwa, Rosja, 1896 r.

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

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

276
Papierośnica „Samorodok”
Rosja, pocz. XX w.

srebro, pr. 84, w. 161 g, wewnątrz 
złocona, kaboszon szafir, zamknięcie 
złoto pr. 0,585

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 200 zł

277
Papierośnica srebrna 
z niedźwiedziami
Kuzma Konev, Moskwa, 1908–17

srebro pr. 84, w. 233 g. 9 × 12 cm, 
wewnątrz złocona

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 400 – 3 000 zł

278
Papierośnica niellowana
Rosja, Moskwa, 1892 r.

srebro, pr. 84, w: 164 g, 
6,5 × 11,5 cm, motywy architektury 
i geometryczne, drobne uszkodzenia

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

279
Papierośnica z powozem
Moskwa, Rosja, 1874 r.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 400 zł
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283
Komplet 6 srebrnych 
łyżeczek
Rosja, Moskwa, 1899–1908 r.

srebro, pr. 84, probierz: iŁ, 
w. dł 13 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 750 – 900 zł284

Zestaw sztućców do ryb 
na 6 osób
teodor Werner, Warszawa, 1895 r.

srebro pr. 84, w. 836 g., dł. noży 
19,5 cm, dł. widelców 18,5 cm,  
na trzonkach monogram Ws

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 4 400 zł

285
Nożyki do owoców 

z podstawką, Br. 
Henneberg

Warszawa, i poł. XX w.

plater, 12 nożyków, wys. całości 
23 cm, długość nożyków 16,5 cm, 
znak firmowy na spodzie podstaw-
ki i oznaczenia numeryczne 2654 

oraz znak firmowy na nożykach

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

286
Zestaw 

sztućców do ryb 
na 12 osób

Fraget, XiX/XX w.

wzór „empire”, plater,

cena wywoławcza:  
1 200 zł

estymacja:  
1 500 – 2 000 zł
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288
Świecznik neobarokowy
ok. poł. XiX w.

srebro, pr. 12 łutów, w. 356 g

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 800 zł

287
Para świeczników
Warszawa, Karol Filip Malcz, 
1863 r.

srebro, pr. 84, w. 534 g

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 500 – 9 500 zł

289
Ryngraf Matką Boską 

Częstochowską
i poł. XX w.

mosiądz, 9,5 × 8 cm

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 600 zł

291
Krzyż – Kropielniczka
XiX w.

mosiądz złocony, emalie różnokolorowe, 
onyks zielony, 22 × 14 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 200 – 1 800 zł

290
Kropielniczka neorokokowa 

z Madonną della sedia
Niemcy, |ii poł. XiX w.

srebro, pr. 800, w. 242 g

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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293
Skarbonka „Jaś i Małgosia”

plewkiewicz, Warszawa, pocz. XX w.

plater na cynie, wys. 7 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 400 zł

292
Solniczka
Kraków, l. 20. XX w.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

294
Cukiernica
sandrik, austro-Węgry, pocz. XX w.

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

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

296
Tacka secesyjna
polska (?) pocz. XX w.

mosiądz, 12,5 × 25,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 800 zł

295
Patera secesyjna z figurą kobiety

XiX/XX w.

szkło, cyna, wys 30 cm, szerokość 
30 cm, średnica podstawy 16 cm

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 100 – 1 400 zł
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298
Wazon w typie amfory

Berlin, ok. 1900 r.

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

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

299
Amfora kobaltowa
Miśnia, ok. 1870 r.

porcelana, złocenia, wys. 59 cm, 
sygn. kobaltowym znakiem wy-
twórni podszkliwnie

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

297
Para wazonów typu flet
Miśnia, po 1934 r.

porcelana zdobiona kobaltem pod-
szkliwnie, malatury naszkliwne, 
złocenia, wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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303
Para figurek –  

Muzykująca para
Miśnia, 1924–1934 r.

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

(dziewczyna z lirą korbową)

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

304
Chłopiec z workiem jabłek
proj. theodor Eichler, Miśnia, 
pocz. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

301
Figurka alegoria malarstwa

tiebner, Ens & Co., Volkstedt, 
turyngia, k. XiX w.

porcelana malowana ręcznie, 
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł

300
Sprzedawca drobiu
z serii Cris de paris, Miśnia,  
po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 14 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

302
Talerz ażurowy
Berlin, pocz. XX w.

porcelana złocona, śr. 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 350 – 400 zł
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306
Talerz dekoracyjny 

z motywem winorośli
Miśnia, 1924–1934 r.

porcelana złocona, śr. 26 cm

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

305
Patera dekoracyjna
Miśnia, po 1934 r.

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

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

307
Dzbanek, mlecznik 
i cukiernica
Wałbrzych, Carl tielsch, stary Zdrój, 
k. XiX w.

porcelana, złocenia, wys. dzbanka: 
25, wys. mlecznika 15 cm,  
wys. cukiernicy 11 cm, sygn. na 
spodzie znakiem firmowym z orłem

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

308
Patera dekoracyjna
Miśnia, 1924–1934 r.

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

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

310
Filiżanka ze spodkiem 

w kwiaty
Miśnia, po 1934 r.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 4 cm, śr. spodka 

12,5 cm, ii gat.

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 600 zł

309
Filiżanka w stylu Biedermeier
Miśnia, ok. 1840 r.

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

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł
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314
Paterka z pawiami 

i owadami
Miśnia, k. XiX w.

porcelana malowana ręcznie – poza 
manufakturą, złocona, dł. 26,5 cm, 

ii gat.

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

313
Czarka ze spodkiem
Miśnia, ok. 1780 r.

porcelana malowana ręcznie, pod-
szkliwnie kobaltem, malarz Johann 
Christian Zschentsch, wys. czarki 
4 cm, śr. spodka 12 cm

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

315
Filiżanka ze spodkiem 
Miśnia, 1774–1817 r.

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

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł

312
Zestaw trzech talerzy
Miśnia, XViii w.

porcelana, ręcznie malowana i złocona, 
śr. 24 cm, sygn. kobaltem podszkl. skrzy-
żowane miecze, jeden z uszczerbionym 
rantem

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

311
Talerz
Miśnia, 1756–1774 r.

porcelana malowana ręcznie, zło-
cona, śr. 24 cm, ubytki malatury, 
złocenia przetarte

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł
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317
Para talerzy

Rosja, Gardner, k. XViii w.

porcelana, ręcznie malowana, 
śr. 23,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

320
Talerz dekoracyjny

Korniłow, petersburg, ok. poł. XiX w.

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

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 500 zł

319
Para talerzy
popow, Moskwa, i poł. XiX w.

porcelana ręcznie malowana 
i złocona, śr. 21 cm, w jed-
nym naprawa na krawędzi

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

321
Filiżanka ze spodkiem
Gardner, Moskwa, pocz. XX w.

porcelana dekorowana kalkomanią, 
złocona, wys. 6 cm, śr. spodka 
11 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 000 zł

318 
Filiżanka
Rosja, popow, pocz. XiX w.

porcelana, ręcznie malowana,  śr. 8 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 700 zł

316
Patera
Miśnia, po 1934 r.

porcelana, malowana ręcznie, 
złocona, gatunek ii, śr. 23 cm, 
wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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326
Satyr z motylem
Rosenthal, l. 20 XX w.

proj. KaRl HiMMElstos 
(1878–1967), porcelana,  
wys. 13 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

325
Zestaw talerzyków
Francja, Utzschneider&Cie, 
sarreguemines, ok. 1910

dekoracyjnych z zabytkami 
Warszawy, fajans, malatura 
kobaltowa podszkliwna, 
druk, złocenie 14, 
5 × 14,5 cm

cena wywoławcza:  
3 000 zł
estymacja:  
4 000 – 4 500 zł

322
Serwis kawowy na 8 osób
Rosenthal, 1891–1906 r.

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

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 200 – 2 500 zł

323
Zimorodek

Rosenthal, l. 30 XX w.

porcelana, wys. 14 cm,  
sygn. Rosenthal

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 800 zł

324
Śniadaniówka – wzór 
Pompadour
Rosenthal, 1891–1906

porcelana dekorowana kalkomanią, 
podmalowywana ręcznie, złocona, 
wys. filizanki 7,5 cm, śr. spodka 
13,5 cm, śr. talerzyka 20 cm

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 200 – 300 zł



207206 sopocki dom aukcyjny aukcja VaRia® (44) | PORCELANA, FAJANS, CERAMIKA

328
Figurka teriera

Rosenthal, l.30 XX w.

porcelana, malowana ręcznie, 
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

327
Tancerka
Giesche, Katowice – Bogucice, 
lata 30. XX w.

porcelana malowana ręcznie, 
złocona, wys. 21 cm, po 
restauracji

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 600 zł

329
Figurka Pieska „japan chin”
Hutschenreuther, l. 30. XX w.

porcelana, dł. 14 cm

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

330
Kotek z piłką
pacyków, ok. 1920 r.

fajans delikatny, farby z natrysku 
i malowane ręcznie, szkliwo ołowiowo-bo-
raksowe, wys.14,5 cm, średn. podstawy 
11 cm, sygn. czarnym drukiem: w owalu 
herb Rogala zwieńczony listwowym 
kartuszem z napisem: paCYKÓW, wycisk: 
506/242/9.
polska, pacyków, wytwórnia fajansu 
aleksandra Rogali- lewickiego

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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335
Zestaw 5 filiżanek z dzbankiem

Włocławek, l. 70 XX w.

porcelana z dekoracją iryzującą, złocenia, 
wys. dzbanka: 23 cm, filizenek 8,5 cm, 
śr. spodków: 15 cm (w zapasie dodatko-

wa filizanka)

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł

334
Figurka Pszczyńskie  

z serii Stroje regionalne
Warszawa, 1959 r.

proj. Helena Grześkiewicz (1909–1977) 
i lech Grześkiewicz (1913–2012)

fajans dekorowany kobaltem, szkliwiony, 
wys. 20 cm,

sygn. wewnątrz: (farbą) H. l. Grześkiewicz/
Warszawa 1959.

cena wywoławcza: 800 zł •
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

332
Wazon huculski

z kwiatową dekoracją, XX w.

glina garncarska, farby ceramiczne 
na bazie tlenków metali, drobne 
powierzchniowe ubytki dekoracji 

barwnej, wys. 40,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 800 zł

331
Klaun z chłopczykiem
Hollohaza, Węgry, l. 50/60 XX w.

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

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 350 – 450 zł

333
Serwis kawowy
FaiaNta siGHisoaRa, sighisoara, Rumunia, 
l. 60. XX w.

fajans, malowany natryskowo różnokolorowo, 
wys. dzbanka 14, mlecznika 9 cm, cukiernicy 
10 cm, wys. filiżanki 5,5 cm, śr. spodków 
11 cm, sygn. wytwórni: w kółku Fs i poniżej 
w półkolu stas – 9229–60

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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337
Komplet 6 kieliszków do 

likieru z karafką
Moser, poł. XX w.

szkło kryształowe, dekoracja 
oroplastyczna na rancie, wys. 

kieliszka 12,5 cm, wys. karafki 
z korkiem 29 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł

336
Para karafek w stylu 
Biedermeier
Czechy, Moser (?), ok. poł. XiX w.

szkło warstwowe, białe i zielone, 
bogato złocone, malowane ręcznie 
farbami emalierskimi, wys. 35,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 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
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

339
Para wazonów

pocz. XX w.

szkło, dekoracja malowana ręcznie, 
złocenia

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

341
Para karafek podróżnych

Francja, XiX w.

szkło bezbarwne, ciągowe, profilowane, 
fazowane, szlifowane, farby emaliowe, 

złoconia, wys. z korkiem 20 cm, w jednej 
wylewie delikatna rysa

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

340
Kieliszek pamiątkowy
XiX w.

szkło, złocenia, wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600 zł
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345
Krater kobaltowy

Moser, Czechosłowacja, ok. 1920 r.

szkło kobaltowe, fasetowane, dekoracja 
oroplastyczna, wys. 20 cm, śr. wylewu 

18,5 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł

346
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
estymacja: 1 400 – 1 800 zł

343
Wazon typu flet

Moser, Czechy, ok. 1920 r.

szkło fioletowe, dekoracja 
oroplastyczna, wys. 30 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

342
Popielniczka
XiX/XX w.

szkło, rytowane, ślady złocenia, wys. 
5,8 cm

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 550 – 600 zł

344
Wazon w stylu Murano
ii poł. XX w.

szkło dmuchane, zdobiony 3 technikami: 
szkło iryzujące, szkło niebieskie, szkło 
mozaikowe, wys. 44 cm

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 600 zł
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348
Wazon „Wiking”
Krosno, proj. adam 

Łożykowski

szkło kobaltowe, uranowe, 
bezbarwne, wys. 21 cm

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 350 – 500 zł

347
Patera szklana z 4 talerzykami
k. XX w.

szkło artystyczne, kwadratowe, 
niebieskie

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 550 zł

349
Dwie patery szklane
k. XX w

projekt paweł Malinowski, szkło 
niebieskie i zielone

cena wywoławcza: 650 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

350
Wazon

Rosice, Czechosłowacja, l.60. XX w.

proj. Vladislav Urbanek
szkło prasowane, turkusowe, wys. 20 cm

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 700 zł

351
Wazon
Rosice, Czechosłowacja, l. 60. XX w.

proj. Vladislav Urbanek
szkło prasowane, fioletowe, 
wys. 12 cm, szer. 19

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 600 – 800 zł
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352
Jan Apolinary Gałecki 

(1924–2006)

Lampka nocna – typ 1318
polska, Warszawa, l. 60 XX w.

metal, 17 × 12 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

354
Laska drewniana z kościaną 

rączką i okuciami 
metalowymi

XiX/XX w.

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

353
Laska drewniana 
z kościaną rączka 

i okuciami metalowymi
XiX/XX w.

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

355
Parasolka
pocz. XX w.

uchwyt kościany, czarny materiał

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

356
Zestaw do szycia
solingen, Niemcy, ok. 1920 r.

metal posrebrzany, emalie, łącz-
nie 6 sztuk

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

357
Tłok pieczętny
k. XiX w

metal, kość słoniowa, herb Jastrzębiec

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł
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359
Makata buczacka
Buczacz, XX w.

jedwab, nici metalowe złocone, 
150 × 200 cm, na odwrocie naszywka: 
BUCZaCZ z herbem potockich pilawa, 
pracownia artura potockiego

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

358
Krystyna Mieszkowska-Dalecka 
(1926–2011)

Tkanina artystyczna

tkanina, sznurek, topionka żywiczna, 
116 × 90 cm, sygn. na odwrocie na 
krośnie

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

studiowała malarstwo u prof. Jana sokołowskiego i prof. Marka Włodarskiego oraz tkaninę 
u prof. anny Śledziewskiej w Warszawskiej akademii sztuk pięknych. Zajmowała się tkaniną 
artystyczną, malarstwem, wystawiennictwem i performance. W 1977 roku została mianowana 
przez Ministra Kultury i sztuki rzeczoznawcą w dziedzinie sztuki użytkowej i tkaniny. Była 
laureatką wielu nagród i wyróżnień. W 2004 r. otrzymała stypendium ze środków Funduszu 
promocji twórczości Ministerstwa Kultury. artystka posługiwała się niemal wszystkimi 
surowcami stosowanymi w tkaninie artystycznej: lnem, wełną, sizalem, jutą, włóknem 
konopnym, skrawkami skóry, cynfolią, folią plastykową, a nawet ptasie pióra. 



Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AUKCJA VARIA® (44)

Warszawa, 6 października 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

mię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ PeSel  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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 lub pocztą: 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

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

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

/// liCyTACjA ONliNe
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. 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.

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

B. Przebieg Aukcji

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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

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

3. PłAtNOśCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 

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

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 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;
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–  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 dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji 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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