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1
Cache-pot secesyjne
W. Stuttgen, Brema, 1896 r.

srebro pr. 800, w. 1244 g, wys. 22,5 cm, 
szer. 30 cm
na korpusie grawerowana dedykacja w języku 
niemieckim – prezent od dzieci na 25 rocznicę 
ślubu rodziców: 1871 29 April 1896

cena wywoławcza: 16 000 zł

3
Lustro toaletowe

Warszawa, K. Bierkowski
okres międzywojenny

srebro pr. 3, drewno, herb „Nowina”
53,5 × 41 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

2
Puchar secesyjny 
Niemcy (?), po. 1900 r.

mosiądz i cyna srebrzona, plastyczne 
motywy lilii wodnych
wys. 30 cm

cena wywoławcza: 960 zł

6
Kafetierka klasycystyczna
Wiedeń, 1792 r.

srebro pr. 13, drewno
w. 198 g, wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

5
Cukiernica skrzynkowa

Wiedeń, 1866–1890, złotnik M.H.

srebro pr. 3, złocone
grawerowany herb „Pomian”

w. 538 g; 11 × 12,5 × 14 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

4
Cukiernica Karol Filip Malcz
Warszawa, lata 30. XIX w.

srebro pr. 12, w. 480 g; 
13,5 × 11 × 8 cm
niewielkie uszkodzenia

cena wywoławcza: 5 000 zł
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7
Figura „Niedźwiedź stojący” 
Lieberich Nikołaj Iwanowicz, Rosja, Kasli, II poł. XIX w.

żeliwo, sygn. cyrylicą na podstawie: Lieberich mosiężna 
plakieta z 1865 r.
wys. 57 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł

9
Para lichtarzy
Warszawa, 1920–1939

złotnik H.F.
srebro pr. 3
w. 512 g, wys. 34 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

8
Figura – dekoracja stołu

Hamburg, 1874 r.

srebro pr. 800, w. 2210 g, wys. 74 cm
dekoracja neostylowa

cena wywoławcza: 29 000 zł

12
Wazon

Emile Galle, Nancy, lata 1900–1904 

szkło bezbarwne podmalowane proszkiem szklanymw 
kolorach białym, żółtym i morelowym, powlekane 
szkłem brązowymz wtopionym miejscowo żółtym 

proszkiem szklanym; trawione, polerowane; dekoracja 
w postaci kwiatów storczyka; sygn. trawiona na 

brzuścu: Galle
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

11
Wazon secesyjny
Francja, Daum, Nancy, ok. 1900 r.

szkło warstwowe żółto-czerwono-zielone
sygn. na brzuścu: Daum Nancy, krzyż lotaryński
wys. 37,2 cm

cena wywoławcza: 10 500 zł

10
Wazon pejzażowy

Emile Galle, Nancy, Francja, po 1900 r.

szkło dwuwarstwowe, żółto-brązowe
sygn. na brzuścu: Galle

wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł
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13
Łyżka z emalią
Petersburg, 1880–1890 

srebro pr. 84, emalia komórkowa, brzoza „czeczotka”
dł. 19,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

15
Komplet sztućców na 6 osób
Austro-Węgry, Wiedeń, złotnik F.F., 

1900–1920

srebro p. 3, 52 szt. łącznie
w. 2530 g ( bez ostrzy), kaseta

cena wywoławcza: 7 400 zł

14
Łyżka ozdobna 

Moskwa, 1908–1917, zł. Aleksiejew (?)

srebro pr. 84, emalia komórkowa wielobarwna
w. 66 g, dł. 20 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

18
Patera na wizytówki z rzeźbą tancerki

Bruno Zach
Austria, ok. 1930 r.

brąz patynowany, alabaster
wys. 15,5 cm, śr. 20 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

17
Dzban do wina
WMF, pocz. XX w.

szkło przezroczyste, szlifowane; okucie srebrzone; 
zdobienia głową jelenia

cena wywoławcza: 1 600 zł

16
Lustro toaletowe

Warszawa, Plewkiewicz, 1900–1920 

plater, drewno
sygn. na nodze: „Plewkiewicz w Warszawie”

wys. 42,5, szer. 24 cm

cena wywoławcza: 4 400 zł
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19
Wazon secesyjny

ok. 1900 r. 
Johann Loetz Witwe, Klostermühle

szkło żółto-złotawe,iryzujące, sygn. na 
spodzie drapana: „Loetz Austria”

wys. 25 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

20
Wazon pejzażowy
Emile Galle, Nancy 
Francja, ok. 1900 r.

szkło 3-warstwowe, dekoracja pejzażowa
wys. 36,5 cm

cena wywoławcza: 19 000 zł

22
Figurka z Affenkapelle

Miśnia, lata 20. XX w.

Porcelana, malatury naszkliwne
wys. 14 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

21
Dzbanek z miniaturami
Czechy lub Saksonia, poł. XIX w.

porcelana
malowane sceny mitologiczne: „Tytan i Aurora” 
oraz praw. „Apollo z puttem”; niesygnowany
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 3 300 zł
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23
Plakieta „Ruth”

Berlin, Rudolf Dittrich – malarnia wiedeńska
IV ćw. XIX w.

porcelana; portret sygn. p.d.: R.Dittrich 
na odwrocie znak fabryczny: berło, K.P.M.; cyfry 200 330 

(wycisk)oraz naszkliwnie napis: Ruth R. Dittrich Wien 
i znak fabryczny Wiednia

33 × 20 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

Rudolf Dittrich – malarz na porcelanie, działał w IV ćw. XIX 
w.. Malował portrety oraz kopie malarstwa galeryjnego: 

Plakieta reprodukowana: Waltraud Neuwirth, Porzelanma-
ler-Lexikon, Band I, 1840–1914; s. 233

24
Waza dekoracyjna 
Miśnia 1860–1924

porcelana; uchwyty w formie węży, 
malowane motywy kwiatowe,
złocenia
wys. 48 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

27
Patera na stopie

Moser, Czechosłowacja, okres międzywojenny

kryształ bezbarwny, fasetowany
śr. 28 cm, wys. 16 cm

sygn. na spodzie trawiona: Moser Made in 
Czechoslovakia Karlsbad

cena wywoławcza: 1 500 zł

26
Wazon
Rudolf Wels, Moser, Karlsbad, 1922 r.

szkło czarne hialitowe; reliefowa dekoracja  
z motywem czapli; sygn. na spodzie trawiona: 
Moser, Karlsbad, Czecho-Slovakia; wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

25
Wazon z motywem paproci

Francja, Galle, Nancy, ok. 1900 r.

szkło warstwowe, bezbarwno-zielone
sygn. na brzuścu: Galle ( z gwiazdką)

wys. 12 cm, śr. 11 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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28
Tabakiera z sanną
Moskwa, 1895r. złotnik I.P.,probierz 
L.O -Lew Fiedorowicz Oleks (1890–96)

srebro pr. 84, niello
w. 226 g, 8 × 13 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

30
Mlecznik Lilpop
Warszawa, I ćw. XIX w.

srebro pr. 12, złocenia
sygn. na spodzie: Lilpop, „12”, syrenka (znak firmowy)
w. 108 g, wys. 5,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

29
Modlitewnik dwustronny

Grecja, XIX w.

na cokole tronu napis: Acerpertios(?)
srebro, drewno sandałowe, niello

w. 134 g, 10,5 × 7 cm
w medalionie na awersie Św. Kirił, na rewersie 

niezidentyfikowany święty;
w drewnie precyzyjnie rzeźbione sceny z życia 

świętych

cena wywoławcza: 7 000 zł

33
Figura „ Pocałunek”

niesygnowana, Niemcy (?),  
wg. proj. J. J. Kaendlera, I poł. XIX w.

Porcelana barwnie malowana
wys. 16 cm, szer. 15 cm 

cena wywoławcza: 2 500 zł

32
Krater z wedutą
Miśnia, ok. 1850 r.

porcelana, tło kobaltowe, malatury naszkliwne, 
złocenia, w rezerwach widok pałacu książęcego 
w Waschwitz (Saksonia) oraz kompozycja 
kwiatowa; na spodzie znak wytwórni malowany 
kobaltem podszkliwnie oraz napis: Weinbergspala-
is des Konigs;
wys. 34,5 cm

cena wywoławcza: 8 000 zł

31
Figura „Personifikacja rzeki Łaby”

Miśnia, niesygnowana, ok. 1740 r.

Porcelana, drobne ubytki
proj. Johan Joachim Kaendler (1706–1775), 

na zamówienie Henryka Brühla (1700–1763); 
analogiczne figury:

kolekcja Arnold, kolekcja Britzke
wys. 14 cm, szer. 18 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
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34
Waza pałacowa
Miśnia, ok. 1880 r.

porcelana, tło kobaltowe, malowane w rezerwach sześć 
miniatur: motywy architektoniczne i pejzaże związane 
z Parkiem Grünfelder, dwa plastyczne złocone uchwyty;
prezent dla Księżnej Pameli von Schönburg (z domu 
Łabuńska 1837–1901) od Księcia Otto Friedricha von 
Schönburg (1819–1893) 
na 25-lecie ich ślubu (1885 r.) w kościele Św. Krzyża 
w Warszawie w 1855 r.
wys. 68 cm

cena wywoławcza: 120 000 zł

35
Miniatura „Wenus i Psyche”
I poł. XIX w.

płytka z kości słoniowej, brąz złocony
11,5 × 9,2 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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39
Wazon secesyjny
Johann Maresch, Usti n/ Łabą 
(Czechy), ok. 1900 r.

kamionka, wys. 47 cm

cena wywoławcza: 3 900 zł

38
Ikona „Matka Boska Kazańska”

Moskwa, 1843 r., probierz A.K.  
(Andriej Antonowicz Kowalski – 1821–1856), 

złotnik H.M. -N. Michajłow (1835–1860)

tempera, deska, srebro kute pr. 84, dat. 1843
31 × 27 cm

cena wywoławcza: 26 000 zł

37
Wazon 

Sevres, ok. 1900 r.

szkło marmoryzowane w odcieniach 
czerwonym, brązowym i zielonym, 

matowane, metalowa oprawa 
w formie puttów i girland, sygn. 

stemplowana na spodzie: Sevres
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

36
Popiersie Kobiety
Pacyków, 1912–1918

sygn. wycisk z herbem Rogala, Pacyków, Pologne
fajans barwnie malowany, szkliwiony
wys. 21 cm, szer. 20 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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40
4 Talerze klasycystyczne
Rosja, Petersburg, 1819 r. 

Srebro pr. 84
Złotnik Johann Wilhelm Ludwig (1808–1849)
Probierz Aleksandr Iljicz Jaszinow (1795–1826)
w. 246 g, 260 g, 258 g, 262 g, śr. 21 cm

cena wywoławcza: a’2 600 zł

41
Dzbanek empirowy

Gardner, Rosja, I ćw. XIX w.

Porcelana, malowane owoce i kwiaty, 
złocenia

wys. 22 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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101
Pierścionek
Anglia, XIX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 1,96 g
brylanty łącz. 0,60 ct

oryginalne etui

cena wywoławcza: 3 700 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

103
Broszka
Wiedeń, XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 5,12 g
brylanty w starym szlifie, ok. 0,55 ct
76 szt. rozet i rautów diamentowych

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

102
Broszka szpila
Wiedeń, XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 6,63 g
26 szt. brylantów i diamentów w starym szlifie
ok. 2,50 ct

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

105
Wisior – broszka Art Déco
lata 1920–30

platyna, złoto, masa 21,95 g
233 szt. diamentów
centralny w starym szlifie ok. 1,30 ct
232 szt. łącznie 9,00 ct

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 – 80 000 zł

104
Pierścionek z diamentem „łezka”

II poł. XX w.

białe złoto pr. ok. 0,750, masa 4,48 g
diament ok. 1,70 ct, nowy szlif

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 22 000 – 30 000 zł
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106
Pierścionek
Polska, pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 5,92 g
20 szt. diamentów łącz. 0,50 ct
szafir kaboszon

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

108
Pierścionek
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,74 g
12 szt. diamentów łącz. 0,70 ct
szafir ok. 1,63ct

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

107
Broszka 

pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,87 g
2 szt. szafirów kaboszonów
6 szt. rozet diamentowych

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

109
Wisior
XIX w.

złoto pr. ok. 0,500 – 0,585,  
masa 9,98 g
4 półperełki, szkło barwione

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 200 zł

111
Broszka w stylu renesansowym
Austro – Węgry, XIX w.

srebro, masa 4,90 g
biała emalia, kolorowe kamienie 
fasetowane

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

110
Pierścionek

złoto pr. ok. 0,580, masa 2,70 g
5 szt. diamentów, łącz. 0,05 ct

4 szt. syntetycznych rubinów

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

112
Broszka

Irlandia (?), k. XIX w.

złoto pr. ok. 0,625, masa 5,88 g
rubiny naturalne

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł
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118
Broszka

pocz. XX w.

dęta, grawerowana
złoto pr. ok. 0,585, masa 5,97 g

imitacja szmaragdu 
imitacja półperełek

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

120
Pierścionek

Rosja, k. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, masa 2,62 g
16 szt. diamentów 0,20 ct, stary szlif

szafir Kaszmir ok. 0,70 ct

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

117
Pierścionek
lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 2,84 g
diamenty łącz. 0,45 ct
szmaragd ok. 0,25 ct

cena wywoławcza: 2 300 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

119
Broszka
Rosja, k. XIX w.

złoto pr. ok. 0,585 „56”, masa 2,57 g
8 szt. diamentów, 8 szt. rubinów, 8 szt. szmaragdów,  
8 szt. szafirów
sygn. Henrik Wigstrom

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

114
Pierścionek
Austro – Węgry, Wiedeń, pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 4,29 g
brylant ok. 0,18 ct
stary szlif

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

116
Pierścionek
II poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 2,84 g
1 rozeta diamentowa
17 szt. rozet i rautów diamentowych

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

113
Pierścionek

pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 3,00 g
brylant ok. 0,35 ct, stary szlif

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

115
Pierścionek

pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, białe złoto, masa 2,39 g
brylant ok. 0,20 ct, stary szlif

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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121
Wisiorek – Krzyżyk
pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, srebro, masa 21,09 g
24 szt. brylantów łącz. 0,40 ct, 5 rubinków

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

123
Pierścionek
lata 1950

złoto pr. ok. 0,585 – 0,960, masa 8,50 g
dukat z 1915 r.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 500 – 1 800 zł

122
Wisior w formie książeczki

Austro – Węgry, XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 9,89 g
7 szt. rozet diamentowych

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

124
Wisior Art Déco

lata 1920–30

złoto, pr. ok. 0,583, masa 6,55 g
diament centralny w starym szlifie brylan-

towym ok. 0,66 ct, oraz 53 diamentów 
i rautów łącznie ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

126
Pierścionek

białe złoto pr. ok. 0,580, masa 
2,70 g

brylant ok. 0,45 ct

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

125
Pierścionek 
wyrób współczesny

białe złoto pr. ok. 0,750, masa 2,64 g
brylanty łącznie 1,20 ct

cena wywoławcza: 4 700 zł
estymacja: 5 500 – 7 000 zł
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129
Sygnet z głową konia

poł. XX w.

złoto pr. ok. 417, masa 7,86 g

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

128
Medalion
Rosja, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, „56”, masa 11,44 g
3 szt. diamentów łącz. 0,15 ct
2 szt. rozet diamentowych
1 syntetyczny rubin

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

127
Dewizka
Rosja, k. XIX w.

złoto pr. 56, masa 40,14 g
wałeczek w formie serdeuszka
turkus kaboszon, perełki
dł. łańcuszka 180 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 200 – 9 000 zł

132
Medalion ażurowy
II poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 24,92 g
diamenty łącz. 0,60 ct, perełki

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 13 000 zł

130
Broszka – półksiężyc
k. XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 6,46 g
perełki

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 600 – 3 700 zł

131
Naszyjnik
II poł. XX w.

białe złoto pr. ok. 0,585
brylanty łącznie 0,35 ct
perły hodowane Akoya

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 5 200 – 6 000 zł

133
Bransoletka
k. XIX w.

złoto pr. ok. 520–480, metal, masa 
10,40 g
perełki

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 2 800 – 3 300 zł
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134
Bransoletka 
II poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 18,28 g

cena wywoławcza: 3 700 zł
estymacja: 4 200 – 5 000 zł

136
Bransoletka
Polska, okres międzywojenny

złoto pr. 3 (0,585), masa 109,17 g

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000 zł

135
Wisior 

Austria, okres międzywojenny

złoto pr. ok. 0,585, masa 5,25 g
kwarc cytryn

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

137
Broszka

II poł. XX w.

platyna pr. ok. 0,950, złoto pr. ok. 0,750, 
masa 12,66 g

brylanty łącznie ok. 1,19 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

138
Pierścionek
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 7,88 g
brylanty łącz.4,14 ct

cena wywoławcza: 31 000 zł
estymacja: 33 000 – 35 000 zł
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139
Wisior 
XIX/XX w.

złoto double, granaty

cena wywoławcza: 1000 zł
estymacja: 1200 – 1700 zł

141
Szpilka w formie liry
XIX/XX w.

metal pozłacany, granaty

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 450 – 600 zł

140
Broszka półksiężyc

XIX/XX w.

metal pozłacany, granaty

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 800 – 900 zł

142
Bransoletka 

k. XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 14,48 g 
cecha wwozowa Austro-Węgry

diament ok. 0,50 ct 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

144
Kolczyki
XIX/XX w.

złoto pr. 0,580, oprawa srebrna, masa 2,12 g
diamenty łącz. 0,85 ct

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

143
Broszka
II poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 12,15 g
cytryn ok. 15,50 ct, perełki

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł
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145
Naszyjnik z korali
cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

147
Naszyjnik z korali

XIX w.

masa ok. 42 g 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

146
Pierścionek
poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 1,66 g
kamea w koralu

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 600 – 2 200 zł

148
Komplet biżuterii broszka 
i para kolczyków
Charków 1908–17 

złoto pr. 56, masa 36,96 g
korale

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

150
Pierścionek
Polska, pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, masa 9, 83 g
koral

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 300 – 2 800 zł

149
Medalion

XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,585, srebro, masa 24,75 g
czarna emalia, koral

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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155
Kolczyki

XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, srebro, masa 10,42 g
diamenty i rauty łącznie łącz. ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

157
Pierścionek

poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,500–0,585, masa 3,32 g
brylant ok. 0,90 ct, 30 sztuk diamentów

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 zł 

156
Pierścionek
wyrób współczesny

białe złoto pr. ok. 0,750, masa 9,72 g
brylanty łącz. ok. 0,80 ct
opal australijski

cena wywoławcza: 4000 zł
estymacja: 5000 – 6000 zł

152
Pierścionek Art Déco
lata 1920–30

białe złoto pr. ok. 0,585,  
masa 4,94 g
diament ok. 0,04 ct
czarny onyks

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 200 – 3 200 zł

154
Spinka do krawata z motywami końskimi
Czechosłowacja, I poł. XX w

srebro pr. ok. 835, masa 10,66 g
kolorowe szkiełka

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 900 – 1300 zł

151
Bransoletka

XX w.

srebro pr. ok. 835, masa 45,34 g
dekoracja w formie plastycznych róż

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1000 zł

153
Bransoletka

Austro – Węgry, k. XIX w.

srebro, plastyczne głowy lwów

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 800 – 2 200 zł
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158
Broszka
k. XIX w.

srebro pr. ok. 0,850, pozłacane, 
spatynowane
masa 12,50 g
perła, turkusy, granaty, ametysty

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1600 – 1900 zł

160
Wisiorek – pojemnik na sole trzeźwiące

Europa Zachodnia, II poł. XIX w.

srebro, emalia, masa 12,60 g, wys. 1,5 cm
dekoracja w typie malarstwa Watteau

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

159
Sygnet z herbem Cholewa
k. XIX w.

złoto pr. ok. 0, 580, masa 7,60 g
agat

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Po bitwie z Prusakami w 1065 r., król Bolesław 
Śmiały, za odwagę, nadał rycerzowi Cholewie 
herb i nadał las koło Łomży na Mazowszu. Herb 
Cholewa: na czerwonym polu dwie klamry w środku 
z mieczem, u góry pióropusz z pięciu piór. Herb ten 
posiada rodzina Moraczewskich i ok. trzydziestu 
rodzin m. in. Skarbkowie, Nowakowscy, Moczulscy. 
Sygnet ten był własnością pani Maryli Mączyńskiej 
z domu Moraczewskiej, ur. w roku 1905 w Wied-
niu, zm. w roku 1946 w Krakowie. Pochowana 
w grobowcu Mączyńskich na cmentarzu Rakowickim 
w Krakowie.

161
Broszka

Włochy, XIX/XX w.

złoto pr. ok. 0,750, masa 6,46 g
mikromozaika

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

163
Broszka Biedermeier

XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 9,42 g
srebro, metal

granat fasetowany

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

162
Zegarek kieszonkowy damski 
k. XIX w.

cylindrowy, trzykopertowy
złoto pr. ok. 0,585 g, masa 15,58 g
diamenty rauty

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł



4342 sopocki dom aukcyjny AUKCJA BIŻUTERII

164
Kolczyki w stylu Art Déco
wyrób współczesny

białe złoto pr. ok. 0,585, masa 1,86 g
brylanty łącz. 0,50 ct

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

166
Spinki do mankietów
Austria – Wiedeń, II poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 10,80 g
kwarc dymny

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

165
Pierścionek 

II poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, masa 4,57 g
2 szt. brylantów łącznie 0,03 ct

szafir ok, 1,00 ct

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

167
Pierścionek

wyrób współczesny

platyna pr. ok. 0,950 oraz białe złoto 
0,750, masa 13,76 g

diament serce ok 2,60 ct, VS/P
oraz 12 rautów brylantowych łącznie 

ok. 0,10 ct

cena wywoławcza: 49 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

169
Pierścionek

II poł. XX w.

białe złoto pr. ok. 0,750, masa 5,00 g
brylant ok. 0,43 ct, 24 diamenty łącz. 0,22 ct

cena wywoławcza: 6000 zł
estymacja: 8000 – 10 000 zł

168
Komplet biżuterii Art Déco
wisior i kolczyki 
Austria, lata 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 11,73 g
dwa kolory złota

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 4 500 zł
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170
Kolczyki
poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,375, masa 10,37 g
38 sztuk diamentów łącznie ok. 1,50 ct 
emalia
zapięcie późniejsze

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

171
Pierścionek
lata 1930–50

złoto pr. ok. 0,585, masa 3,94 g
brylant ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

173
Broszka

Rosja, pocz. XX w.

platyna pr. ok. 0,950, złoto, masa 10,05 g
niebieska emalia na giloszu

brylant 0,35 ct, 12 rozet diamentowych 
łącz. 0,50 ct

89 szt. rozet i rautów diamentowych
stary szlif

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł

174
Broszka Art Déco

lata 1920–30

białe złoto pr. ok. 0,750, spód żółte złoto, masa 
9,30 g 

diament centralny ok. 1,65 ct, stary szlif 
diamenty łącznie ok. 1,50 ct 

oraz 84 sztuk diamentów łącz. 3,70 ct

cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000 zł

172
Spinki do mankietów
Austria, 1920–30

złoto pr. ok. 0,585, masa 9,34 g

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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178
Zegarek męski Moskwa
ZSRR, 1956 r.

złoto pr. ok. 0,583, masa 10,90 g, masa 
brutto 27,02 g
oryginalne etui i dowód zakupu

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 200 – 2 700 zł

181
Łańcuszek ORNO
Polska, lata 1970.

srebro pr. 925, masa 17,64 g

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 350 – 450 zł

Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego „ORNO”
„ORNO” z łaciny oznacza „zdobię”. Spółdzielnia Pracy Rękodzieła Artystycznego 
ORNO powstała w 1949 roku, założycielami byli m.in Adam Jabłoński,  Romuald 
Rochacki. W roku 1951 spółdzielnia uzyskała siedzibę przy ul. Wspólnej 63 
w Warszawie. Działalności spółdzielni przyświecała myśl by „sprząc artystę 
z rzemieślnikiem, aby wspólnie tworzyli plastyczne dzieło” i takimi dziełami 
właśnie były wyroby ORNO. Z perspektywy czasu można łatwo zauważyć, że 
biżuteria ORNO reprezentowała polski własny styl w jubilerstwie tamtego okresu, 
swą urodą i oryginalnością ujmujący ponadczasowo. ORNO wytwarzało insygnia 
władz miejskich, państwowych, rektorów uniwersyteckich, ozdabiali obiekty archi-
tektoniczne, ale to biżuteria srebrna była głównym nurtem, w którym spółdzielnia 
się specjalizowała. Charakterystyczny styl zapewniali wspaniali projektanci pod 
kierownictwem Adama  Jabłońskiego, m.in. Henryk Grunwald. W Polsce, a także 
za granicą, w latach 50, 60 i 70 biżuteria ORNO była synonimem elegancji 
i dobrego smaku. Wyroby miały charakter unikatowy, każdy zaakceptowany projekt 
wykorzystywany był w produkcji przez krótki okres czasu, a serie były nieliczne. 
Awangarda mieszała się z motywami ludycznymi. Oryginalne wykorzystanie 
srebra, któremu nadawano nietuzinkowy kształt, fakturę, w połączeniu z koralem, 
kością i kamieniami półszlachetnymi dawało intrygujący efekt. Spółdzielnia istniała 
do 1998 roku. Obecnie biżuteria ORNO jest poszukiwana przez kolekcjonerów 
i chętnie noszona przez coraz większe grono miłośników.

175
Zegarek damski naręczny 
Wittnauer
USA, XX w.

białe złoto pr. ok. 0,580, 
masa 12,94 g, metal (bransoletka)
2 szt. diamentów ok. 0,02 ct

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

179
Bransoletka do zegarka

pocz. XX w.

taśmowa, ręcznie cyzelowana
złoto pr. ok. 0,585, 

masa 11,62 g

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

176
Zegarek damski Gama

Szwajcaria, poł. XX w.

białe złoto pr. ok. 0,585,  
masa brutto 34,84 g

24 szt. diamentów, łącz. 0,50 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

177
Dewizka grawerowana

złoto pr. ok. 0,585, masa 9,02 g

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 3 500 zł

180
Wisior ORNO

Polska, ok. 1970 r.

srebro pr. ok. 0,800, masa 145,19 g
bursztyn unikat

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

182
Komplet biżuterii ORNO 

kolczyki, bransoletka
Polska, lata 1970.

srebro pr. ok. 925,  
masa bransoletki 34,5 g, 

kolczyki 5,15 g

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 – 1 300 zł
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186
Spinki do mankietów  

spółdzielnia RYT
Polska, lata 1960.

srebro pr. 3

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 250 – 300 zł

188
Zausznice ORNO
Polska lata 1970.

srebro pr. 0,925

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 180 – 220 zł

187
Spinki do mankietów ORNO
Polska lata 1970.

srebro, masa 7,86 g

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 180 – 220 zł

183
Pierścionek ORNO
Polska, lata 1970.

srebro, kamień ozdobny

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 250 – 300 zł

185
Spinki do mankietów ORNO
Polska, lata 1960.

srebro pr. 3, masa 8,16 g

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja: 180 – 220 zł

184
Pierścionek ORNO

Polska, lata 1970.

srebro, kamień ozdobny

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 250 – 300 zł

189
Wisior ORNO

Polska, lata 1970.

srebro pr. 925, masa 24,16 g
koral

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 100 zł

190
Pierścionek ORNO
Polska, lata 1970.

srebro, kamień ozdobny

cena wywoławcza: 150 zł
estymacja: 250 – 300 zł



  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby 
rejestrowanej. Tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić 
bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). W przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. Na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje 
obiektu.

  8. Cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. Na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 
Polskiego powiększonym o 3%.

11. W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

TABELA POSTąPIEń:

cena postąpienia

500 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 i więcej 2 000

REGUL AMIN AUKCJ I
Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa  AUKCJA RZEMIOSŁA
tel. 22 828 96 98 19 grudnia 2014 (piątek), godz. 19.00
fax 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu 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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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 możli-
wości 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa  AUKCJA BIŻUTERII
tel. 22 828 96 98 19 grudnia 2014 (piątek), godz. 19.00
fax 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

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, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu 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 podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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 możli-
wości 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis


