
w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

w Gdańsku, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 5 grudnia 2022 r.

w galerii gdańskiej

poniedziałek – piątek 8–16, sobota 9–13 

tel. (58) 301 05 54, e-mail: gdansk@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

licytacja online:
live.sda.pl

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku

życzy zespół Sopockiego Domu Aukcyjnego

17 grudnia (sobota) 2022, godz. 17.00  

aukcja świąteczna 



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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1
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory)

Portret Jadwigi Skibińskiej, 1933

pastel, papier, 61 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. p. d.: 9/X/Witkacy 
1933/((T.C + Co)
do pracy dołączona ekspertyza  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 140 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidualna wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. W 1914 r. odwiedził Australię. Od roku 1918 mieszkał stale 
w Zakopanem. Należał do awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał 
w Krakowie, Warszawie, Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozy-
cjach Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu 
i Paryżu. Początkowo malował głównie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał 
kompozycje formistyczne, w których postać ludzką poddał groteskowej deformacji, kreując 
demoniczne istoty, uczestniczące w irrealnych epizodach. W okresie formistycznym artysta 
sformułował teorię sztuki i wprowadził kategorię estetyczną Czystej Formy, która stanowi 
istotę dzieła sztuki jako jedność składających się na nią wielu rozmaitych elementów 
jakościowych. W 1924 r. Witkacy powołał do istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli 
malował portrety na zamówienie. Powstawały one według ustalonej klasyfikacji (typy A, B, 
C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu twórcy w stosunku do modela). Typy A, B 
i E stanowiły werystyczne podobizny modeli. W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli 
pomocne były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał 
symbolami. Portrety Witkacego charakteryzuje doskonałe wyczucie fizjonomii portretowanej  
osoby, wyrazisty modelunek światłocieniowy i płynne kontury o młodopolskiej proweniencji. 
Abstrakcyjne tła złożone z zachodzących na siebie płaszczyzn obwiedzionych grubą linią, 
stanowiły reminiscencję formistycznych doświadczeń.

„Portret Jadwigi z Niedźwieckich Skibińskiej wykonany 9 października 1933 roku 
w Zakopanem w czasie kameralnego seansu portretowego połączonego z ekspe-
rymentem narkotycznym nie był dotąd znany ani publikowany (portret jej męża 
wykonany tego samego dnia znajduje się w zbiorach prywatnych), więc jego pojawienie 
się w Sopockim Domu Aukcyjnym stanowi kolejne ważne witkacowskie odkrycie 
uzupełniające naszą wiedzę o twórczości artysty, jak też jego życiu, zwyczajach oraz 
kontaktach towarzyskich i artystycznych.”

fragment ekspertyzy dr Anny Żakiewicz

Jeden z portretów męża Jadwigi Skibińskiej, Zdzisława, wykonany w 1926 r., wysta-
wiany był na aukcji w Sopockim Domu Aukcyjnym 14.07.2018 roku.
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2
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż zimowy z Bystrej

olej, sklejka, 30,5 × 72,8 cm
sygn. i opis. l. d.: JFałat Bystra.

cena wywoławcza: 100 000 zł

Ikoniczny artysta Młodej Polski, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli szkoły mona-
chijskiej, reformator szkolnictwa artystycznego, niezrównany pejzażysta i mistrz akwareli. 
W latach 1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej 
w pracowni A. Strähubera i G. Raaba. Na zaproszenie cesarza Wilhelma II, poznanego podczas 
polowania u Radziwiłłów, spędził 10 lat w Berlinie, malując sceny myśliwskie dla cesarza 
i dworu. W 1895 objął stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej 
reformy programu nauczania. Od 1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 
mieszkał w Toruniu, gdzie założył Konfraternię Artystów. Swe prace prezentował regularnie 
od 1874 r. – w krakowskim TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna wystawa 
twórczości Fałata, a także w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne 
wystawy artysty odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. 
w Paryżu, Chicago, wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był 
odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium 
i Dreźnie oraz Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, 
podgórza Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa.

„Za pośrednictwem odpowiednio zestrojonych plam barwnych, drogą 
odpowiednio zharmonizowanej ich ekspresji, daje Fałat nie wierne 
odbicie, kopię, lecz artystyczny ekwiwalent motywu, zaczerpniętego 
z natury; artysta nie nuży opowiadaniem szczegółów, lecz napomyka 
tylko i sugeruje: stwarzając świeżą i żywą podnietę dla oka, zmusza 
wyobraźnię do uzupełnieni lakonicznego obrazu, budzi z uśpienia 
całe kręgi asocjacji, działa bezpośrednio na emocjonalną stronę życia 
człowieka.” Mieczysław Treter: Fałat, „Sztuki Piękne”, 1925/6, za: 
Jerzy Malinowski, „Julian Fałat, Warszawa 1985

Jednym z najbardziej znanych i rozpoznawalnych tematów twórczości 
Fałata był krajobraz zimowy. Malowany w duchu impresjonistycznego 
realizmu, o syntetycznych formach, kadrowany asymetrycznie – zgodnie 
z estetyką japońską, malowany z wielką lekkością i wrażliwością na 
światło, z wykorzystaniem tonów błękitnych, fioletowych, różowych. 
Artysta w swojej skromności, tak podsumował ten wątek: „Nasz śnieg 
jest tak cudny, że jego nie można, panie, źle malować. On się sam 
pakuje w rękę, panie! Dość go zobaczyć!” Witold Noskowski: Ze 
wspomnień o Fałacie, „Tęcza”, 1929, za: Jerzy Malinowski, „Julian 
Fałat, Warszawa 1985
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3
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Wesele krakowskie, 1936

olej, płótno, 70 × 90 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak 1936

Obraz z kolekcji Pawła Martina, 
adwokata w przedwojennym Toruniu, 
później w Gdańsku, zakupiony przez 
niego w 1938 r. od krakowskiego 
antykwariusza i kolekcjonera, Eugeniusza 
Jakubowicza. W l. 2006–2022 znajdował 
się w depozycie Muzeum Narodowego 
w Gdańsku.

Dokumenty dołączone do obrazu:
–   wykaz rat do zapłaty wraz z oświad-

czeniem Eugeniusza Jakubowicza 
o autentyczności obrazu

–   potwierdzenie nabycia obrazu  
przez Pawła Martina

–   list Pawła Martina do Wojciecha 
Kossaka z prośbą o potwierdzenie 
autentyczności

–   list wraz z kopertą od Wojciecha Kossa-
ka z potwierdzeniem autorstwa

–   karta wizytowa Wojciecha Kossaka 
z obietnicą niezwłocznego dostarczenia 
obrazu

–  2 fotografie
–   opinia konserwatorska Marzeny 

Kłossowskiej z Muzeum Narodowego 
w Gdańsku

Wystawiany:
Malarstwo trzech Kossaków, Pomorskie 
Muzeum Wojskowe w Bydgoszczy, 
10.11.2009–31.03.2010

cena wywoławcza: 95 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie, 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku, wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Studia malarskie kontynuował w Paryżu w latach 
1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem namalował 
panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz Wilhelm II 
namówił Kossaka do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał do 
1902 roku. Pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko 
profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych, 
między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na paryskich 
Salonach, w Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako niezrównany 
malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, 
szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.

„Posiadał duży zmysł obserwacji i znakomitą 
pamięć – odziedziczone po ojcu Juliuszu, 
dzięki którym w swoim warsztacie artystycz-
nym niemal w ogóle nie musiał korzystać ze 
szkiców, szkicowników, notatek przygotowaw-
czych. Wierność i sugestywna prezentacja 
wydarzeń, umiejętność znakomitego ujmo-
wania sylwet, zwłaszcza przedstawionych 
koni, czasami w skomplikowanych ujęciach, 
współistniała wielokrotnie ze znakomicie 
namalowanym krajobrazem.” 

S. Krzysztofowicz-Kozakowska „Kossakowie 
– katalog wystawy”, Państwowa Galeria 

Sztuki w Sopocie, Sopot 2016
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4
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Przeprawa Napoleona, 1934

olej, płótno, 66,5 × 84 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1934

cena wywoławcza: 72 000 zł •

Kontynuator malarskiej tradycji Kossaków – od najmłodszych lat szlifował swój talent pod 
okiem ojca Wojciecha i dziadka Juliusza, nigdy nie zdecydował się na studia na uczelni 
artystycznej. Dobrze czuł się w kręgu tematów wojennych, malował sceny z powstania 
listopadowego, z wojny w 1920 r., czy wojen napoleońskich. Sięgał także do folkloru, 
tworząc wesela krakowskie i góralskie, polowania oraz portrety. Stylem i tematyką swoich 
prac wyraźnie naśladował słynnego ojca, pod którego wpływem pozostawał przez całe życie.
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6
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże

olej, tektura, 42 × 48 cm
sygn. p. śr.: A. Karpiński
opis. na odwrocie: „Róże”/mal.  
A. Karpiński/”w Krakowie”  
oraz poniżej „A. Karpiński”

cena wywoławcza: 16 000 zł •

5
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Róże herbaciane

olej, tektura, 34 × 95 cm
sygn. l. d: AKarpiński

cena wywoławcza: 25 000 zł •

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, 
widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet, akty oraz przedstawienia 
kwiatów w wazonie, umieszczone często we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonu, 
malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą barwną. Stosowane 
przez Karpińskiego środki wyrazu, m.in. rozproszone światło, rozmyty kontur, zgaszone 
kolory wzmagają nastrój melancholii, emanujący z jego prac.
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7
Carl Gustav Rodde
(1830 Gdańsk-1906 Berlin)

Pejzaż ze sztafażem

olej, płótno, 78 × 111 cm
sygn. p. d.: C. G. Rodde f. Df.

cena wywoławcza: 10 000 zł

7Kształcił się w gdańskiej Szkole Sztuki i Rzemiosła Artystycznego pod kierunkiem Johanna Carla Schulza, następnie zaś w Düsseldorfie, 
w pracowniach pejzażystów Johanna Wilhelma Schirmera i Carla Lessinga. W latach 1857–1861, jako stypendysta fundacji brata króla 
pruskiego, księcia Wilhelma, naukę malarstwa pejzażowego kontynuował we Włoszech. Związany był z Weimarem, Gdańskiem i Berlinem, 
wykładając na tamtejszych uczelniach. Znaczną część spuścizny artysty stanowią nastrojowe pejzaże włoskie, w których światło i perspektywa 
odgrywają znaczącą rolę. Malował również widoki Gdańska i okolic. Obrazy artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Gdańsku oraz w Galerii Narodowej w Berlinie.
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8
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska k. Warszawy – 
1945 Skierniewice)

Portret żony artysty, 1916

akwarela, papier, 54,5 × 29 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: inicjał wiązany: EOKVŃ. 
1916
Portret żony artysty Zofii, malowany  
na tarasie zamku w Anticoli Corrado  
we Włoszech w 1916 roku

cena wywoławcza: 46 000 zł

Studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, następnie w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, F. Cynka 
i J. Unierzyskiego. Artystyczną edukację kontynuował w Monachium, w szkołach S. Gro-
chowskiego, A. Ažbégo i S. Hollosy’ego, oraz w paryskiej Académie Julian w pracowniach 
B. Constanta, R. Collina i J.-P. Laurensa. W roku 1898 osiadł w Rzymie. Współpracował jako 
ilustrator z warszawskim czasopismem „Chimera” oraz monachijskim „Jugend”. W 1921 r. 
powrócił do Warszawy, gdzie od 1930 r. wykładał w tamtejszej Szkole Sztuk Pięknych im. 
W. Gersona. Był członkiem TZSP, w którego wystawach, począwszy od roku 1893, regularnie 
uczestniczył. W siedzibie TZSP miały również miejsce liczne indywidualne prezentacje 
twórczości artysty, m.in. w 1902 roku. Prace swoje Okuń eksponował ponadto w salonach 
Krywulta, Kulikowskiego i Gutnajera, a także w TPSP w Krakowie i Lwowie. Uczestniczył 
też w zagranicznych ekspozycjach, m.in. w Paryżu, Berlinie, Kijowie, Monachium i Rzymie. 
Malował pejzaże, zwłaszcza włoskie, portrety oraz kompozycje symboliczne i baśniowe, 
a także tematy literackie. Prace jego znamionowała dekoracyjność linii oraz syntetyczne 
ujęcie formy.



26 sopocki dom aukcyjny

9
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj – 1951 Paryż)

Widok na jezioro, 1930

olej, płótno, 46 × 61 cm
sygn. i dat. p. d.: W. de Terlikowski – 
1930

cena wywoławcza: 23 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. Debiutował w roku 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim-
-Jeune. W roku 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace, przede wszystkim w Paryżu, ale i w Wenecji, Brukseli oraz w Polsce. Malował pejzaże, 
martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe 
zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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10
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż zimowy

olej, karton, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: St. Kamocki

cena wywoławcza: 8 000 zł

Studia artystyczne odbył w krakowskiej SSP u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Malczewskiego 
oraz Jana Stanisławskiego, który miał największy wpływ na późniejszą twórczość młodego 
Kamockiego. Edukację kontynuował, jako stypendysta, w Paryżu oraz podczas szeregu 
wyjazdów zagranicznych. W 1919 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kochał rodzime krajobrazy, wiejskie 
okolice, pochmurne, polskie niebo i po mistrzowsku utrwalał je na płótnach – znane są 
jego widoki Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Początkowo 
podążał śladami swojego mistrza, Stanisławskiego, malując gęstą pastą olejną, ograniczając 
i tłumiąc kolorystykę, tworząc obrazy melancholijne i wyciszone. Stopniowo przeobraził swój 
styl w indywidualną wypowiedź, zbudowaną z syntetycznych, dekoracyjnie traktowanych, 
monumentalnych form, pokazanych dynamicznie kładzionymi plamami barwnymi.
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11
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowe – 1963 Paryż)

Spotkanie

olej, papier, 43,5 × 48 cm
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 24 000 zł •

Edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych w Mirogrodzie. Biorąc 
udział w walkach I wojny światowej, został ciężko ranny. Po okresie rekonwalescencji, 
w latach 1919-1921, kontynuował studia malarskie w Atenach. Wiele podróżował, m.in. 
do Neapolu, Rzymu, Persji. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni 
ceramicznej. Tam też, w 1922 r., została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków 
jego autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na 
Salonach (1926, 1928) i w galeriach m. in. Galerie du Montparnasse (1930), Galerie Drouot 
Provenace (1945). Eleszkiewicz w swej twórczości skupiał się na przedstawieniach figuralnych; 
w jego dorobku artystycznym znajdują się liczne przykłady scen rodzajowych i portretów, tak 
indywidualnych, jak i grupowych. Podejmował też jednak tematy pejzażowe i religijne. Malował 
w sposób zamaszysty, syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje 
często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną przez brunatne brązy i zielenie. Nie 
stronił od deformacji jako środka ekspresji. Poza malarstwem wykonywał witraże i mozaiki. 
Obrazy artysty znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, a także 
w zbiorach prywatnych, m. in. w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.
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13
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Róże w wazonie

olej, płyta, 38,5 × 29 cm
sygn. p. g.: Teodor Grott

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie 
z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.

12
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret młodej góralki

pastel, papier, 33,6 × 23,5 cm
sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w której kształcił się pod okiem Józefa 
Pankiewicza i Teodora Axentowicza. Axentowicz właśnie wywarł szczególny i trwały wpływ 
na jego twórczość, widoczny w dekoracyjnych liniach, jasnej, stonowanej gamie barwnej, 
precyzyjnym utrwaleniu cech charakteru modeli. Był przede wszystkim portrecistą, zwłaszcza 
podhalańskich Górali i pięknych Góralek w tradycyjnych strojach – Studium góralki znajduje 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, ale malował też sceny rodzajowe 
i tatrzańskie pejzaże. Najczęściej posługiwał się pastelami, choć zdarzało mu się tworzyć 
w technice olejnej i akwarelowej. Wystawiał w wielu polskich miastach: Krakowie, Poznaniu, 
Piotrkowie, Kaliszu, Warszawie. Niestety, podczas pożaru w 1944 r., zniszczony został niemal 
cały dorobek artysty, w związku z tym dostępne na rynku prace są nieliczne i pochodzą 
głównie z przełomu lat 40. i 50. XX w.
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15
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Hel Bór, 1985

olej, płótno, 60 × 70 cm
sygn. l. d.: HBaranowski
na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.

14
Stanisław Batowski-Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Pejzaż z Cannero, 1926

olej, płótno naklejone na tekturę, 
41 × 52 cm
sygn., opis. i dat. p. d.: Cannero/ 
7 IX.1926/S. Batowski

cena wywoławcza: 7 000 zł

W latach 1883–1885 studiował w krakowskiej SSP u W. Łuszczkiewicza i F. Cynka, a na-
stępnie w akademii wiedeńskiej w pracowni C. Griepenkerla i S. L’Allemanda. W latach 
1887–1889 uczył się w monachijskiej akademii u A. Liezen-Mayera. W 1891 r. przebywał 
w Paryżu, a w latach 1893–1895 we Włoszech. Podróżował do Hiszpanii, Maroka i na Krym. 
Powrócił do rodzinnego Lwowa, w którym pozostał do końca życia. Był współzałożycielem 
lwowskiego Stowarzyszenia Artystów Młoda Polska, członkiem komisji TPSP i członkiem 
Zarządu Związku Artystów Polskich we Lwowie. W latach 1903-1914 prowadził własną 
szkołę malarstwa. Tematem jego prac były głównie sceny batalistyczne oraz pejzaże, portrety 
i sceny historyczne. Zajmował się także malarstwem ściennym i projektowaniem witraży. 
Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, TZSP w Warszawie oraz w Chicago, Berlinie i Kijowie. 
Jego prace można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Poznaniu i Krakowie.
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16
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Widok Gdańska, 1923

akwarela, papier, 24,5 × 34,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa 1923

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, na którym 
znajdował inspirację do swych obrazów, ilustrując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę 
rybaków. Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach, 
m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.

17
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Kaplica Zygmuntowska 
na Wawelu

akwarela, papier, 36 × 25,5 cm
sygn. l. d.: St. Fabijański
na odwrocie nalepka sklepu z obrazami 
S. Schmausa w Krakowie

cena wywoławcza: 2 600 zł

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachij-
skiej 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 to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism.
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18
Pinchus Krémegne 
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

Marta natura

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

cena wywoławcza: 25 000 zł •

Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 
1909–1912 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do 
Paryża. Tu dołączył do grona malarzy zamieszkałych w dzielnicy Montparnasse. Zapoznał 
się z Chagallem, Legerem, Zadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się 
rzeźbą; w 1914 r. wystawił trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku 
zwrócił się ku malarstwu. Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. osiadł 
w Ceret, ale wiele podróżował, m. in. do Paryża, na Korsykę, do Szwecji. W jego twórczości 
widać inspiracje Cezannem i Van Goghiem. Malował przedstawienia martwych natur, widoki 
z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. Początkowo artysta sięgał po brunatną, 
stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. Za życia artysty miały miejsce jego wystawy 
indywidualne – w Paryżu, Londynie, Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują 
się w Muzeum Sztuk Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk 
Pięknych im. Puszkina w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.

19
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Pejzaż znad jeziora Annecy, 1986

olej, płótno, 75 × 85 cm
sygn. p. d.: Szancenbach, na odwrocie 
napis: JAN SZANCENBACH/PEJZAŻ 
ZNAD JEZIORA ANNECY/1986

cena wywoławcza: 20 000 zł •

W latach 1940-1942 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera, A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował w latach 1945-1948 w ASP u W. Weissa, 
E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię na Wydziale Malar-
stwa. W latach 1987-1993 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. został profesorem. 
Artysta ukazywał sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury i portrety. Są to obrazy pełne 
ekspresji, o urozmaiconej fakturze, niekiedy na pograniczu abstrakcji. Zajmował się także 
malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy znajdują 
się w muzeach, m. in. w Moskwie i Uffizi we Florencji oraz w Polsce.
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20
Jan Hrynkowski
(1891 Żelechów k. Lwowa – 
1971 Kraków)

Martwa natura z tulipanami, 
1964

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. i dat. l. g.: j. hrynkowski./964.

cena wywoławcza: 7 800 zł •

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem S. Dębickiego, J. Pankiewicza, W. Weissa oraz 
K. Laszczki. Od 1919 r. współtworzył grupę Ekspresjonistów Polskich – Formistów. W latach 
1921–22 studiował w Paryżu. W roku 1925 wraz z F. S. Kowarskim, W. Zawadowskim 
i J. Rubczakiem założył Cech Artystów Plastyków „Jednoróg” – grupa ta podejmowała 
zagadnienia o profilu kolorystycznym. W okresie międzywojennym przebywał przez kilka lat 
we Francji, gdzie zajmowało go głównie malowanie pejzaży. Po wojnie pracował w charakterze 
scenografa w teatrach w Katowicach oraz Sosnowcu. Artysta uczestniczył w wielu wystawach 
zbiorowych, choć miał również ekspozycje indywidualne, m.in. w latach 1946, 1948 i 1960. 
Uprawiał zarówno malarstwo, jak i grafikę, szczególnie litografię i drzeworyt. Do najchętniej 
podejmowanych przez niego tematów należały pejzaż oraz martwa natura.

21
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki – 1997 Gdańsk)

Postać na koniu

olej, płyta, 19 × 15 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: R. STRYJEC

cena wywoławcza: 4 000 zł •

Studia malarskie rozpoczął u profesora Stanisława Teisseyre’a i profesor Krystyny Łady-
-Studnickiej, a grafikę w pracowni profesora Zygmunta Karolaka w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych (obecnie Akademia Sztuk Pięknych) w Gdańsku. Dyplom uzyskał w roku 
1958. Fascynował go stary Gdańsk – czego dowodem są liczne przedstawienia tego miasta 
w grafice, najczęściej akwaforcie i miedziorycie. Tworzył też w ceramice. Stryjca porównuje się 
do artystów średniowiecznych, gdyż podobnie do nich, posługiwał się alegoriami, symbolami, 
niedomówieniami. Poszukiwał praw rządzących światem, będących prawami uniwersalnymi, 
zawsze aktualnymi. Stąd tak wiele w jego sztuce metafor, znaków, personifikacji. Bliski był 
mu surrealizm, symbolizm, ekspresjonizm.
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22
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Postać

gwasz, tusz, papier, 50 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Jarema
stan zachowania: przebarwienia papieru, 
brązowe plamy

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Studiował u Jacka Malczewskiego w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także u Józefa 
Pankiewicza w Paryżu. Po powrocie do Krakowa w 1931 r. rozpoczął współpracę z „Głosem 
Plastyków”, współtworzył też eksperymentalny teatr Cricot. Jest autorem dekoracyjnych 
plafonów z lat 1934–1937 w katedrze wawelskiej. W trakcie działań wojennych trafił do 
Włoch i zamieszkał w Rzymie, a następnie w Nicei, gdzie wraz z żoną, malarką Marią Sperling, 
założył pracownię tkacką. Swoje dywany i makaty o geometrycznych wzorach wystawiał m.in. 
na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie. Malarską drogę rozpoczął od tematyki 
pejzażowej, portretowej i martwych natur. Utrwalał je w duchu koloryzmu, tworząc ciekawe 
efekty fakturalne i wysmakowane harmonie barwne, oparte na kontraście ciepłych i zimnych 
tonów. Natomiast w połowie XX w. zainteresował się motywami abstrakcyjnymi, skupiając 
się na ekspresji przekazu, przy użyciu zgeometryzowanej formy i nasyconej kolorystyki.

23
Józef Jarema
(1900 Stary Sambor – 1974 Monachium)

Postać, 1965

płótno naklejone na sklejkę,  
technika własna, 100 × 81 cm
na odwrocie napis: Jarema 65

cena wywoławcza: 15 000 zł •



44 sopocki dom aukcyjny

24
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Bez tytułu, 1973

olej, płyta, 122 × 98 cm
sygn. i dat. na odwrocie:  
BEKSIŃSKI 1973

Wystawiany:
Beksiński w Warszawie, Centrum Praskie 
Koneser, 26.06–05.09.2021 
Beksiński w Pruszczu Gdańskim,  
Dom Wiedemanna, 22–30.10.2022

cena wywoławcza: 800 000 zł •

Absolwent Politechniki Krakowskiej, jeden z najwybitniejszych polskich fotografików XX w., 
surrealistyczno-ekspresjonistyczny malarz, rzeźbiarz, grafik. Biografia artysty obfitowała 
w traumatyczne wydarzenia – dzieciństwo w cieniu II wojny światowej, wypadek z niewy-
buchem, zakończony utratą fragmentów palców lewej dłoni, wieloletnia opieka nad chorą 
matką i teściową, a potem także żoną, samobójstwo syna… Chociaż artysta odżegnywał 
się od interpretacji swoich prac i z tego powodu nigdy nie nadawał tytułów obrazom, piętno 
śmierci, tragedii i braku nadziei jest wszechobecne w jego twórczości. Obsesyjnie wręcz 
skupiał się na najbardziej prymitywnych odruchach i popędach ludzkich, fascynowały go 
procesy rozkładu i niszczenia ciała człowieka, na jego płótnach mnożą się katastroficzne 
wizje niczym z najgorszych, sennych koszmarów.
 Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abs-
trakcyjne reliefy i figury z metalu. Malarstwu poświęcił się w latach 60. i od razu zyskał wielką 
przychylność publiczności – podczas pierwszej wystawy w warszawskiej Starej Pomarańczarni 
w 1964 r. sprzedał wszystkie obrazy. Indywidualny styl i fantastyczna tematyka, ze śladami 
fascynacji mistycyzmem religii Dalekiego Wschodu, stanowią najbardziej rozpoznawalny 
etap jego twórczości, który sam Beksiński nazwał „barokowym”. W późniejszych latach, 
w okresie „gotyckim”, skupił się na właściwej kompozycji, porządku formalnym i harmonii 
przedstawienia. Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach 
w Polsce. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą 
retrospektywną wystawę artysty. Muzeum to posiada również najbogatszą kolekcję dzieł 
artysty.

„Nie wiem, co znaczy coś, co namalowałem na obrazie i czemu to ma służyć. Natomiast 
chciałbym, aby poruszyło widzem na tyle, na ile poruszyło mną, gdy to robiłem. W twarzach, 
które maluję, szukam bryły, oświetlenia i plastycznego wyrazu, natomiast na pewno nie 
szukałem psychologii. Nigdy nic celowo nie opowiadam, nie nawiązuję do niczego. Po prostu 
coś przychodzi mi do głowy i ja to chcę zrobić.” – Zdzisław Beksiński
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25
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Igraszki ze śmiercią, 2008

technika własna, papier, 176 × 78 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 08

cena wywoławcza: 13 000 zł •

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 
w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia 
artystycznej ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji 
i nieprzewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej niepokój, który 
udziela się oglądającym. Cześnik brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych 
w galeriach na całym świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.

26
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Trzy portrety trumienne, 2010

technika własna, papier, 87 × 118 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik/10

cena wywoławcza: 9 000 zł •

„Poczucie czasu nie liczy się, jest nieważne. Sytuacja 
może mieć miejsce i przed stu laty, i może za sto lat, 
a może dzisiaj. Nieważne. Najistotniejsza jest atmosfera. 
Klimat buduje moje wnętrze. Sytuacja, w jakiej się znaj-
duję. Ten moment jest ważny i decyduje o wszystkim.”
(Wrażliwość) – „Ona może być różna w danym mo-
mencie. To tak, jak z łapaniem wiatru pod żaglami. 
Jeżeli to jest, to dokomponowuję, zaczynam bawić się 
kolorem i formą. Musi być zdarzenie, które pamiętam, 
lub które urodziło się w mojej głowie. Nie mogę iść 
śladem badawczym czy naukowym, bo mogę nie dojść 
do końca. Coś niekontrolowanego może otworzyć nową 
drogę prawdy, o którą chodzi. I może mnie zadowolić, 
często ratując sytuację bez wyjścia. Scenariusz musi 
być zlepkiem wydarzeń, które miały już miejsce ale 
dopuszczam wydarzenia, które chciałbym, aby miały 
miejsce. Oczywiście pojawiają się wielkie subtelności, ale 
dążę do tej konkretnej, wcześniej wymyślonej atmosfery. 
Często to literatura czy historia podpowiada rozwiązanie, 
ale powiedzmy, wprowadzenie niepokoju musi być 
czytelne. Musi być to jednak sensowna całość. Tak 
naprawdę kreuje ją intuicja i wtedy uważam konstrukcję 
za zakończoną.” – Henryk Cześnik

O życiu i twórczości rozmowa z prof. Henrykiem 
Cześnikiem, [w:] Stanisław Seyfried Galeria sztuki 

gdańskiej. Felietony, komentarze, wywiady,  
Dom Prasy 2021
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27
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Studium III, 2022

olej, płótno, 40 × 30 cm
sygn. śr. d.: KBereźnicki
sygn., dat. i opis. na odwrocie:  
Kiejstut Bereźnicki/2022/Studium III 
i niżej: KBereźnicki

cena wywoławcza: 18 000 zł •

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni S. Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje 
na macierzystej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Artysta maluje 
przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny 
alegoryczne, biblijne oraz portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach 
literackich. Czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII w. oraz dawnego malarstwa 
gdańskiego. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu 
i San Paulo. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki.

28
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Postać nad morzem, 2021

olej, płótno, 64,5 × 50 cm
sygn. p. d.: K. Bereźnicki
sygn., dat. i opis. na odwrocie:  
K. Bereźnicki/Postać nad morzem/ 
2021/K. Bereźnicki

cena wywoławcza: 33 000 zł •
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29
Wojciech Fangor
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Krzesło, 1993

olej, płyta, 91,5 × 55,5 cm
sygn. w kompozycji.: Fangor
opis. na odwrocie: Fangor 1993/KRZE-
SŁO N 12/36” x 22”/olej
Do pracy dołączona opinia  
Wojciecha Zmorzyńskiego

Pochodzenie:
– Kolekcja prywatna Stany Zjednoczone
– Kolekcja prywatna Warszawa

cena wywoławcza: 270 000 zł •

Jeden z najsłynniejszych polskich malarzy XX wieku, a ponadto grafik, plakacista i rzeźbiarz. 
W 1946 r. uzyskał dyplom w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po epizodzie ze sztuką 
socrealizmu zafascynowały go zagadnienia percepcji i przestrzeni związane z op-artem, czego 
efektem były mozaiki we wnętrzu dworca Warszawa-Śródmieście, czy seria słynnych obrazów 
z lat 60. i 70. z kolorowymi, rozedrganymi okręgami i falami, dającymi złudzenie ciągłego 
ruchu. W latach 70-tych powrócił do malarstwa figuratywnego i zainteresował się sztuką 
masową, jednak do końca twórczości najważniejsze w jego sztuce pozostało zagadnienie 
przestrzeni. Od 1966 r. mieszkał, tworzył i prowadził wykłady w Nowym Jorku. W 1970 r., 
jako jedyny do tej pory Polak, miał wystawę indywidualną w Guggenheim Museum. Do 
Polski powrócił w 1999 r.

Cykl obrazów „Krzesła” pochodzi z lat 1993–1994, kiedy Fangor mieszkał w Santa Fe, 
w stanie Nowy Meksyk. Krzesła w ujęciu Fangora stały się czymś więcej niż obrazem 
przedmiotów codziennego użytku. To rodzaj „portretów” zróżnicowanej kultury i tradycji 
ludzkości, oddających konkretny nastrój i przywołujących odczucia związane z określonym 
miejscem i czasem. Artysta świadomie wciąga widza w historię, wiek, aurę przedmiotów, 
pozwala uczestniczyć w ich opowieści.

„W tych pracach widać związek jego sztuki z dorobkiem przeszłości, którego ciągłość była 
dla niego szczególnie ważna. Bliska była mu Dürerowska maksyma „nasiąkania naturą 
i przedmiotem”, studiowania rzeczy najprostszych i znajdowania w nich przeogromnego 
bogactwa form”.

Wojciech Zmorzyński, Fangor. Poza obraz, katalog wystawy, Oddział Sztuki Nowoczesnej 
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Pałac Opatów w Oliwie, Gdańsk 2022
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30
Kazimierz Śramkiewicz
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Przystań w Gdańsku

olej, płótno, 73 × 100 cm
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz

cena wywoławcza: 9 500 zł •

W latach 1932–1939 studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie. Dyplom 
artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 
1939 roku prezentował swe prace na 65 wystawach indywidualnych; brał też udział w ponad 
250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. Otrzymał 
liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. Malował 
w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, zachowując jednak czytelność motywu. Do jego 
ulubionych tematów należały martwe natury, koncerty jazzowe, pejzaże, a szczególnie widoki 
portów – fascynowała go ich surowość i geometryczna forma. W swym „niedopowiedzianym” 
realizmie dążył do uporządkowania świata i przestrzeni na płótnie, a mimo to jego obrazy 
przepełnia aura subtelnego czaru i tajemnicy.
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32
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Głowa króla, 2018

akwarela, tusz, papier, 31 × 23 cm 
w świetle passe-partout
opis., sygn. i dat. l. g.: „Głowa Króla-
”/T. Sętowski/1 I 2018 Sopot

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
nej Częstochowie oraz Sopocie. Od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, w której jego prace są prezentowane 
obok płócien Salvadora Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. Sętowski wystawia obrazy również 
w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe, a także w Emiratach Arabskich, m.in. 
w Burj Al Arab, Abu Dhabi Cultural Fundation i Emirat Towers. Jego dzieła (obrazy, rysunki 
oraz rzeźby) były prezentowane w trzech albumach – „Teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum 
Wyobraźni” (2003 r.), „Dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim 
nakładem wydawnictwa MUZA S.A. Jest autorem wielu plakatów, okładek wydawnictw 
muzycznych, okładek prasowych, kalendarzy. Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w tym 
brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, nadany w 2013 przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Jest również twórcą „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii, 
będącej atrakcją turystyczną Częstochowy.

31
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica Zdrój – 1968 Folusz)

Kościół

akwarela, papier, 14,5 × 20,3 cm 
w świetle passe-partout
u dołu napis: KRAKOWIE WSI MIASTO 
POWIAT SEŁO

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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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33
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Lubaczów, 2015

olej, płótno, 24 × 30 cm,  
sygn. w środku kompozycji: LUBACZÓW 
|E. DWURNIK |2015 oraz na odwrocie: 
2015|E. DWURNIK`|”LUBACZÓW” 
|NR: IX-1922-/5345’
do obrazu dołączony autorski certyfikat 
autentyczności

cena wywoławcza: 22 000 zł •

W latach 1963–1970 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. Na 
jego twórczość istotny wpływ miała wystawa Nikifora Krynickiego, którego prace oglądał 
w 1965 roku. W tym czasie zainaugurował serię prac – akwarel, rysunków i obrazów 
olejnych pt. „Podróże autostopem”. Były to ukazane z lotu ptaka widoki miast polskich, 
a w l. 90. także europejskich, m. in. Londynu czy Paryża. Serię tę artysta kontynuował do 
śmierci. W latach 70. pracował nad cyklami „Robotnicy” oraz „Sportowcy”, ukazujących ludzi 
pracy PRL w krzywym zwierciadle. W kolejnych latach powstawały nowe, m.in. „W Drodze 
na Wschód” w l. 1989–1991, „Od Grudnia do Czerwca” w l. 1990–1994, w których 
upamiętnia ofiary stalinizmu i stanu wonnego. Pozostałe cykle to np. „Portret”, „Niech żyje 
wojna”, „Diagonalne”, „Wyliczanka”. Jako jedyny artysta z Polski brał udział w prestiżowej 
wystawie Documenta 7 w Kassel. Zdobył liczne nagrody, m. in. im. Cypriana Kamila Norwida 
w 1981 roku, Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarności” w 1983 r., Coutts Contemporary 
Art Foundation w 1992. W ostatnich latach życia został odznaczony Krzyżem Oficerskim 
Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

34
Edward Dwurnik
(1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Bochnia, 2015

olej, płótno, 24 × 30 cm,  
sygn. w środku kompozycji: BOCHNIA 
|E. DWURNIK|2015 oraz na odwrocie: 
2015|E. DWURNIK|„BOCHNIA” 
|NR: IX-1920-/5343
do obrazu załączony jest autorski certyfi-
kat autentyczności

cena wywoławcza: 22 000 zł •
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35
Tamara Łempicka
(1898 Warszawa – 1980 Cuernavaca)

Zielony turban

gouttelette, papier, 75,5 × 60 cm 
(zadruk), numerowana ołówkiem  
p. d.: 1/100 na suchej pieczęci  
CHELSEA GREEN EDITION
do pracy dołączony certyfikat wnuczki 
artystki Victorii Łempickiej

cena wywoławcza: 10 000 zł

Studiowała w Paryżu w Academie Ranson pod kierunkiem M. Denisa i A. Lothe’a. Wysta-
wiała w kraju i na paryskich Salonach. Malowała portrety, akty, martwe natury. Uznana za 
klasyka stylu art deco w malarstwie. Postkubistyczna maniera, ostre kolory, precyzja detalu 
i wykończenia, manieryczne ujęcie tematu – to cechy charakterystyczne malarstwa artystki.

36
Rafał Olbiński
(ur. 1943 Kielce)

From the Sketchbook

akryl, olej, płótno, 116 × 77 cm
sygn. u dołu w kompozycji: Olbiński
do pracy dołączony autorski certyfikat 
autentyczności

cena wywoławcza: 90 000 zł

Rafał Olbiński to przede wszystkim ceniony grafik, ilustrator, scenograf i malarz. Przez lata 
pobytu za granicą pracował dla redakcji „New Yorkera”, „The New York Timesa”, „Atlantic 
Monthly”, „Time’a”, „Der Spiegel” i „Stern”, a także m.in. dla New York City Opera, Utah 
Opera oraz Pacific Opera w San Francisco. Za swoje plakaty otrzymał liczne nagrody, w tym 
tzw. Międzynarodowego Oskara za najbardziej niezapomniany plakat na świecie w konkursie 
„Prix Savignac”, czy pierwszą nagrodę w konkursie „New York City Capital of the World” – na 
plakat promujący Nowy Jork jako stolicę świata. Obrazy Olbińskiego, malowane od lat 90., 
mają formę charakterystyczną dla jego rysunków. Autor świadomie komponuje swoje płótna 
tak, jak tworzył plakaty i ilustracje – z zastosowaniem wyraźnych konturów, nasyconych, 
kontrastowych barw i ograniczonego modelunku światłocieniowego. Jego język malarski 
opiera się na tradycji surrealizmu i twórczości takich artystów, jak Rene Magritte, Paul 
Delvaux, Dorothea Tanning. Olbiński wykorzystuje jednak atrakcyjne motywy i zniekształcenia 
rzeczywistości nie po, aby niepokoić, lecz by olśniewać i uwodzić intrygującym obrazem, 
estetyczną formą przedstawienia, doskonałym pięknem swoich modelek.
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37
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Gondolier

olej, płótno, 30 × 50 cm
sygn. p. d.: TSętowski
sygn., dat. i opis. na odwrocie:  
„Gondolier”/olej, płótno,  
30 × 50 cm/Tomek Sętowski
do pracy dołączony autorski  
certyfikat autentyczności

cena wywoławcza: 32 000 zł •

38
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Malarz i modelka

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. l. d.: T. Sętowski
sygn., dat. i opis. na odwrocie: Malarz 
i modelka/Tomek Sętowski/olej, płótno

cena wywoławcza: 80 000 zł •
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39
Jan Młodożeniec
(1929 Warszawa – 2000 tamże)

Roland Garos

gwasz, papier, 34,5 × 49,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: JAN MŁODOŻENIEC

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec starał się 
przemycać do swoich prac, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną, elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształcił charakterystyczną stylistykę, którą 
wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty kontur i duże 
płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy w jednym znaku. 
Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą: „Dawno temu w Ameryce”, „Ojciec 
chrzestny”, „Gremliny Rozrabiają”, „Wielki Gatsby”.

40
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

The bar is open, 2006

tempera, karton, 40 × 36 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie dedykacja: Dla ludzi co widzą 
i słyszą/Laurze i Maćkowi/W. Świerzy 
(Waldek)/W-wa 006

cena wywoławcza: 6 000 zł •

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych artystów polskich. Legendarny współtwórca Polskiej Szkoły 
Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w Akademiach Sztuk Pięknych w Poznaniu 
i Warszawie. Zaraz po studiach na akademii katowickiej i krakowskiej, został kierownikiem 
graficznym Wydawnictwa Artystyczno – Graficznego w Warszawie. Prowadził pracownie 
plakatu w Berlinie, Kassel, Meksyku i Hawanie. Projektował plakaty, okładki książek i 
płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną m.in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale w Sao Paulo, 
złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti. W listopadzie 
2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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43
Wazon
Chiny, późna dynastia Qing/Republika

porcelana malowana emaliami (famille 
rose), dekoracja w postaci scen dwor-
skich; na spodzie sygnatura; wys. 41 cm; 
stan zachowania: brak uchwytów

Kształt wazonu typowy dla okresu cesarza 
Qianlonga, powtarzany w XIX w.  
Na spodzie pieczęć o następującej treści: 
Nian zhi qianlong, co oznacza: wyko-
nano w okresie panowania Qianlonga 
(1735–1796). 

cena wywoławcza: 10 000 zł

41
Talerz
Chiny, epoka Qing,  
okres Kangxi, l. 1662–1722

porcelana malowana podszkliwnie kobal-
tem; dekoracja w postaci kwiatów peonii, 
lotosu; na spodzie sygnatura; śred. 34 cm; 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 7 000 zł

42
Talerz w stylu Imari

Japonia, XVIII w.

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem oraz naszkliwnie czerwie-

nią i złotem; w lustrze dekoracja 
w postaci wazy z kwiatami chryzan-
tem, peoni i magnolii, na kołnierzu 

w formie kwiatów peonii oraz, 
w rezerwach, przedstawień ptaków, 
ryb i kwiatów peonii; śred. 49 cm; 

stan zachowania bardzo dobry
Prezentowany talerz jest wielką rzad-

kością na rynku antykwarycznym 
pod względem bogactwa dekoracji 

i jakości wykonania.

cena wywoławcza: 8 000 zł
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44
Patera z figurą Glaukosa
Meissen, l. 1897–1898,  
proj. Johann Joachim Kaendler 1737

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
na spodzie odciśnięty numer formy „233”; 
wys. 46 cm

Patera została zaprojektowana jako część 
słynnego serwisu łabędziego, reprodukowa-
nego w końcu XIX w. na zamówienie króla 
Saksonii Alberta I Wettyna. Prezentowany 
egzemplarz jest prawdopodobnie jedną 
z dwóch pater należących do XIX-wiecznego 
serwisu królewskiego.

cena wywoławcza: 20 000 zł
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47
Serwis Płaski
Ćmielów, proj. Bogdan Wendorf, 
l. 20.-30. XX w.

w zestawie: dzbanek, mlecznik, 
cukiernica, 6 filiżanek ze spodkami; 
porcelana szkliwiona, złocenia, dekoracja 
w postaci scenek rodzajowych, na spodzie 
naszkliwny znak wytwórni oraz wycisk; 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 9 500 zł

45
Figura „Dysputa filozoficzna”
Rosenthal, l. 1912–1914,  
proj. Ferdinand Liebermann, 1911 r.

porcelana, malatury podszkliwne;  
na spodzie znak wytwórni oraz oznaczenie 
limitowanej edycji: numer 164 z 200,  
na bocznej krawędzi wytłoczona sygnatura 
„FERD. LIEBERMANN”; dł. 39,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł

46
Figura orła 

Rosenthal, l. 1945–1949,  
proj. Fritz Heidenreich, l. 30.

porcelana, malatury podszkliwne  
i naszkliwne; na spodzie znak wytwórni 
oraz malowana podszkliwnie kobaltem 
litera „B.”, z tyłu wytłoczona sygnatura  

„F. HEIDENREICH”; wys. 38 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł
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50
Żardiniera w typie 
wyrobów z Sèvres 
2 poł. XIX w.

porcelana, szkliwo kobaltowe, malatury 
naszkliwne, złocenia, brąz złocony; 
w rezerwach dekoracja w postaci sceny 
dworskiej i pejzażu; sygn.: G. Poitevin, 
na spodzie niezidentyfikowany znak 
malowany kobaltem; wys. 54 cm,  
szer. 56 cm; stan zachowania bardzo 
dobry, brak metalowego elementu 
dekoracji podstawy

cena wywoławcza: 12 000 zł

48
Kielich do wina
Śląsk, prawdopodobnie Cieplice,  
warsztat Georga Schneidera (l. 1740–1766)

szkło bezbarwne, szlifowane, rytowane, częściowo 
złocone; wys. 17,5 cm; stan zachowania: bardzo 
dobry 

Czasza koniczna z silnie związaną, jakby wciętą, 
fasetowaną nasadą, osadzoną na balaskowym 
trzonie z fasetowanym nodusem i płaskiej, okrągłej 
stopie. Brzeg czaszy złocony. Dekoracja rytowana, 
w rokokowym kartuszu przedstawione wesołe 
towarzystwo przy stole. Po przeciwnej stronie 
motto o charakterze satyrycznym: „Wer alle zeit 
blieb ins seinem Haus (…) und trinckt so viel als 
eine Kutze (…) und konnte so oft als ein hahn der 
wehr seiner Frauen ein Prasser.”

cena wywoławcza: 14 000 zł

49
Puchar z przykrywą

północne Niemcy, l. ok. 1700–1730

szkło bezbarwne, rytowane matowo;  
wys. 35,3 cm; stan zachowania bardzo dobry

Stopa okrągła, płaska, trzon tralkowy, utworzony 
z kulistej gałki pomiędzy talerzykami. Czasza 

koniczna, z rytowanym monogramem „F4” 
pod koroną (król Danii i Norwegii Fryderyk IV) 
w otoczeniu palmowych liści. Po stronie prze-

ciwnej dekoracja w postaci kosza z konwaliami. 
Pokrywa wypukła, z rytowanym motywem 

gałązki z listkami. Uchwyt w kształcie płaskich 
talerzyków zwieńczonych pierścieniem. 

cena wywoławcza: 12 000 zł
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53
Ikona Matki Boskiej 
„Zwiastowanie”
Moskwa, 1795

tempera, pudrowe złoto, deska, koszulka 
– srebro repusowane, znaki złotnicze: 
znak miejski, znak złotnika „C.C.” (Stiepan 
Sawieliew lub Siemienow Sawwa), znak 
probierza „A.T” (Andriej Titow) z datą 
„1795”, znak starszego cechu „A.O.П”  
z lat 1784–1807, kiot drewniany;  
wym. ikony 10,5 × 8 cm,  
wym. kiota 26,5 × 17,5 cm;  
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 7 000 zł

51
Jean Lambert-Rucki 

(1888 Kraków – 1967 Paryż)

Krucyfiks

brąz, drewno, wym. 31,5 × 26,5 cm
sygn. p. bok: Lambert Rucki

cena wywoławcza: 7 500 zł •

52
Figury Madonny z Dzieciątkiem i biskupa
rzeźby z grupy ołtarzowej, XIV/XV w.

Madonna z Dzieciątkiem – figura wykonana z jednego 
kawałka drewna, płasko cięta, z tyłu drążona, pierwotnie 
polichromowana; wys. 72 cm. Stan zachowania: brak 
śladów farby z pierwotnej polichromii, brak części 
cokołu i fragmentu sukni z prawej strony u dołu.

Biskup – figura wykonana z jednego kawałka drewna, 
płasko cięta, z tyłu drążona, pierwotnie polichromowa-
na; wys. 79 cm. Stan zachowania: brak śladów farby 
z pierwotnej polichromii, brak lewej dłoni.

Modelunek obu rzeźb płaski, bryła zwarta. Charakte-
rystyczne są zmarszczenia materiału przypominające 
łyżkowe wgłębienia oraz modelunek wypukłych gałek 
ocznych. Uwagę zwraca również prymitywny modelunek 
rąk. Cechy te zbliżają rzeźby do typu stylowo-ikonogra-
ficznego zwanego Madonnami na lwie, który pojawił 
się w rzeźbie środkowoeuropejskiej w 2 ćw. XIV wieku. 
Prezentowane na aukcji rzeźby są wyjątkową rzadkością 
na rynku antykwarycznym.

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna Edwarda Lipińskiego (1888–1986). 
Pierwotne pochodzenie nieznane.

Literatura: 
Monika Jakubek-Raczkowska, Plastyka średniowieczna 
od XIII do XVI wieku, Gdańsk 2007

cena wywoławcza: 30 000 zł
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55
Taca
Moritz Stumpf & Sohn,  
Gdańsk, ok. 1920

srebro pr. 800, m. 3000 g, na spodzie 
znak wytwórni: M. MORITZ & SOHN/
DANZIG; w lustrze dedykacja w języku 
niemieckim z datą „Danzig Oktober 
1924”; dł. 75 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

56
Buliera z czajniczkiem
Władysław Rogalski, Kraków, po 1931

srebro pr. 3, wytłaczane, odlewane, moletowane, 
cyzelowane; w zestawie: czajnik, wys. 37 cm, 
śred. podst. 14 cm, m. 2295 g, stojak z podgrze-
waczem, wys. 19 cm, śred. 24,5 cm, m. 1490 g, 
czajniczek wys. 13 cm, śred. podst. 11 cm, 
m. 510 g; masa łączna 4295 g;
znaki złotnicze: cecha wytwórcy «WŁ. ROGALSKI» 
oraz inicjały «WŁR», znak urzędu probierczego 
w Krakowie, cecha pomocnicza.
Naczynia mocno wybrzuszone, zdobione bogaty-
mi, rokokowymi kartuszami, utworzonymi z liści 
akantu, motywów cęgowych, kogucich grzebieni 
i kwiatów. 

cena wywoławcza: 21 000 zł

54
Para kandelabrów 5-świecowych
Austro-Węgry, 2 poł. XIX w.

srebro p. 3, wytłaczane, sztancowane, 
polerowane; m. 2735 g, znaki złotnicze: 
państwowy znak austro-węgierski dla lat 
1866–1922, znak imienny niezidentyfiko-
wanego złotnika „ICD”; wys. 57 cm

cena wywoławcza: 38 000 zł
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57
Wiaderko z czerpakiem do wina
Petersburg, Dom Handlowy Morozow, 1908

srebro pr. 84, wytłaczane, wewnątrz złocone, farby emaliowe; dekora-
cja w postaci trojki w zimowym pejzażu; sygn. cyrylicą „N. Ranowski”; 
znaki złotnicze: cecha Domu Handlowego Morozow z dwugłowym 
orłem carskim, cecha petersburskiego urzędu probierczego z lat 
1908–1926, cecha pomocnicza (głowa w kokoszniku) oraz znak 
złotnika „J. A.” (Johann Allenius, czynny w latach 1898–1908); 
wiaderko - m. 1165 g , wys. 22 cm, śred. podstawy 18,2 cm,  
czerpak - m. 150 g, dł. 18,7 cm

Dom Handlowy Morozow, działający w Gostinym Dworze w Peters-
burgu, został założony w roku 1849 przez złotnika i kupca Iwana 
Jakimowicza Morozowa. Był to największy sklep z biżuterią i srebrem 
w 2 poł. XIX i na początku XX wieku. Mimo posiadania własnych 
warsztatów, część asortymentu pozyskiwana była od rzemieślników 
z zewnątrz. Stąd, na niektórych wyrobach, obok znaku firmy Morozow, 
widnieją znaki niezależnych złotników. Dom Handlowy Morozow 
posiadał tytuł Dostawcy Dworu Jego Wysokości, a wyroby sygnowane 
jego znakiem odznaczały się bardzo wysoką jakością.

cena wywoławcza: 40 000 zł

58
Komplet sztućców dla 12 osób
Bruckmann, Heilbronn, k. XIX w.

srebro, pr. 800, m. 4170 g
w komplecie 92 sztuki: 
12 noży i widelców do ryb, 
12 noży, widelców i łyżek obiadowych, 
12 łyżeczek i widelczyków deserowych, 
łopatka do szparagów, łyżka wazowa, 
łyżka i widelec sałatowy, łyżka i widelec 
półmiskowy, 2 noże środka stołu; 
drewniana kantyna wym. 40 × 50 × 23 cm 

cena wywoławcza: 26 000 zł
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59
Rafał Olbiński 
(ur. 1943 Kielce)

La Donna del Lago, 2020

sztuczny alabaster, 57 × 24, 5 × 53 cm
sygnowany i numerowany z boku: 
Olbiński/7/8

cena wywoławcza: 100 000 zł •

60
Gęsi w sitowiu
Licio Zanetti, Murano, l. 70./80.

szkło dmuchane, bezbarwne, białe, 
czarne, wtopiona złota folia, mosiądz 
polerowany; nalepki firmowe: „Vetri 
Murano” z numerem „010” oraz „Zanetti 
Murano”; wys. 80 cm, wym. podstawy 
40 × 27 cm; stan zachowania bardzo 
dobry

Zanetti Vetreria Artistica – manufaktura 
rodzinna założona w 1956 roku w Wenecji 
przez ojca i syna, Oscara i Licio Zanettich. 
Prezentowana na aukcji praca to dzieło Licio 
(ur. 1915 r.), artysty dla którego inspirację 
stanowiła przede wszystkim flora i fauna 
weneckiej laguny. Do najczęściej przedsta-
wianych przez niego motywów należą ryby, 
ptaki, a także konie. W 1989 r. artysta prze-
kazał prowadzenie firmy synowi Oscarowi, 
który wraz z kolejnym pokoleniem, synem 
Andreą, kontynuuje tradycję artystyczną.

cena wywoławcza: 36 000 zł
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61
Giusto Viti 
(XIX-XX w.)

Portret kobiety, l. 20.-30. XX w.

alabaster, sygn. na boku podstawy:  
Giusto Viti; wys. 46 cm, szer. 37 cm, 
wym. podstawy 31 × 15 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

62
Figura „Niosąca wodę”
Goldscheider, Wiedeń,  
proj. B. Haniroff , pocz. XX w.

ceramika malowana , na podstawie znak 
wytwórni oraz numery „2409/379/25”, 
sygn. na spodzie: „H”; wys. 88 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł
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63
Stanisław Gierada 
(ur. 1943)

Ziarno II, 2002

brąz; wys. 56 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł

Kształcił się na Wydziale Rzeźby w PWSSP w Gdańsku, w pracowni prof. Horno-Popławskiego. Przez wiele lat kierował Pracownią 
Rekonstrukcji Rzeźby swojej macierzystej uczelni. Lista jego realizacji jest niezwykle bogata i dowodzi ogromnej wyobraźni i pracowitości 
autora. Zaprojektował wiele rzeźb sakralnych, w tym kropielnicę w Kościele Najświętszej Marii Panny w Gdańsku, figurę św. Franciszka 
z Asyżu oraz płaskorzeźby w Kościele Królowej Różańca Św. w Gdańsku. Jest także autorem wielu pomników, jak choćby Ofiar Grudnia 1970 
w Gdyni z 1980 r., o czystej, symbolicznej formie i wielkiej sile wyrazu, Zesłańców Syberyjskich w Norylsku ku czci Polaków pomordowanych 
na Syberii z 1996 r., a także rzeźb parkowych i plenerowych. Wykonał ponadto wiele prac z zakresu konserwacji, architektury wnętrz, 
malarstwa ściennego (mozaiki), medalierstwa. 
 „Jest bowiem Staszek Gierada, (…) artystą kameralnym. Nie chodzi tu o gabaryty prac. Te większe znajdują przecież swoje miejsce we 
wnętrzach i plenerach miast. Rzecz w przywiązaniu do detalu, perfekcyjności warsztatu, ale także obecność lirycznej metafory, dowcipu 
i ironii.”

prof. Marek Hartman, prof. Tomasz Jaworski, w: Stanisław Gierada – 50 lat pracy twórczej, Gdańsk 2018

64
Igor Mitoraj 
(1944 Oederan-2014 Pietrasanta)

Asklepios

brąz patynowany, podstawa kamienna; 
wys. rzeźby 37,5 cm, wys. całk. 48 cm
sygn. u dołu: MITORAJ, na odwrocie 
numer seryjny: A147/1000 H.C.

cena wywoławcza: 36 000 zł •

Jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy sztuki współczesnej. W latach 1967–1968 był 
studentem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych; uczył się m. in. u Tadeusza Kantora. 
W 1968 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia w Ecole Nationale des Beaux-Arts. 
Artysta porzucił malarstwo na rzecz rzeźby. Tworzył głównie w kamieniu i brązie. Głównym 
tematem jego prac było ciało ludzkie. W twórczości nawiązywał do kanonów sztuki antycznej, 
wykorzystując postaci mitologicznych herosów. W akademickich formach Mitoraj ukazywał 
wyidealizowane fragmenty męskich torsów i twarzy, często dodając motyw bandaży. Jego 
monumentalne kompozycje można spotkać w największych miastach w Europie i Stanach 
Zjednoczonych.

„W świecie, który nas otacza stykamy się z gigantycznym bogactwem 
przyrody. Nieprzebrane ilości kształtów przyrody pozostawia nam 
artystom jedynie ułudę, że wymyślamy coś szalenie niespotykanego 
i oryginalnego. Pozostaje nam nią się inspirować, uczyć się od niej, 
nieustannie ją obserwować, podglądać. Jeśli się to potrafi, to niemal na 
każdym kroku możemy odkryć fascynujące formy, struktury, materie, 
wręcz prowokujące do tego, by je powtórzyć w rzeźbie, przenieść 
w inne otoczenie, w inne środowisko, dając im poprzez nowy kontekst 
nowe życie.” – Stanisław Gierada

Stanisław Gierada – 50 lat pracy twórczej,  
red. B. Brzostowska-Gierada, I. Wensierska-Łajca,  

Związek Polskich Artystów Plastyków  
Okręg Gdański, Gdańsk 2018
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65
Magdalena Abakanowicz 
(1930 Falenty pod Warszawą – 2017 Warszawa)

Anatomia, 2009

juta, żywica, drewno, żelazo, 
każdy z 6 elementów opatrzony tabliczką 
z sygnaturą: ANATOMY/M. ABAKANOWICZ/2009

Anatomia 17; 100 × 26 × 11 cm, postument: wys. 80 cm
Anatomia 4; 89 × 62 × 18 cm, postument: wys. 72 cm
Anatomia 16; 87 × 25 × 14 cm, postument: wys. 70 cm
Anatomia (bez numeru); 90 × 30 × 20 cm, postument: 
wys. 72 cm
Anatomia 2; 100 × 90 × 21 cm, postument: wys. 47 cm
Anatomia 6; 115 × 98 × 28 cm, postument: wys. 95 cm

Pochodzenie:
Studio Magdaleny Abakanowicz
kolekcja prywatna

Wystawiana:
  Magdalena Abakanowicz, Galerie  Scheffel, Bad Homburg 
vor der Höhe,  06.09.2009 –25.10.2009
 Ślady istnienia, w hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz 
(1930-2017), Galeria Dworcowa, Wrocław, 22.06.2017 – 
25.08.2017

cena wywoławcza: 750 000 zł •

„Nie lubię reguł i przepisów. Są wrogami wyobraźni” 
 Magdalena Abakanowicz

Magdalena Abakanowicz to jedna z najważniejszych artystek XX wieku, 
a jej prace biją rekordy popularności. Edukację artystyczną rozpoczęła 
w Liceum Plastycznym w Gdyni, w latach 50. studiowała na warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, a następnie w Państwowym Instytucie Sztuk 
Plastycznych w Sopocie. Wyobraźnią i odwagą znacznie wykraczała jednak 
poza tradycyjne ramy i zasady narzucane na uczelniach artystycznych. 
Wypracowała własny, nowatorski styl i techniki wyrazu, oparte na niespo-
tykanych dotąd w rzeźbie materiałach. Jej światowa kariera rozpoczęła się 
w 1962 roku na Międzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie, gdzie 
po raz pierwszy miała okazję zaprezentować publiczności międzynarodowej 
swoje płótna, nazwane później „abakanami”. W centrum zainteresowań 
twórczych Abakanowicz było ciało ludzkie, a w szerszym ujęciu kondycja 
i miejsce człowieka w świecie, anonimowość i zagubienie jednostki w tłumie. 
W słynnych cyklach z lat 70-tych: „Alteracje”, „Głowy”, „Plecy” czy „Postaci 
siedzące” ukazała niepełne, rozczłonkowane, wydrążone postaci ludzkie 
– „pozostałości” po człowieku. Rozważania na temat człowieka, zarówno 
w aspekcie społecznym, jak i biologicznym, były głównym tematem całej 
jej twórczości. Chociaż na przestrzeni lat sięgała po różne materiały – brąz, 
metal czy drewno, jej znakiem rozpoznawczym pozostało workowe płótno, 
któremu nadała całkowicie nowy, przestrzenny wymiar. Prace Abakanowicz, 
w szczególności realizacje plenerowe, znajdują się w muzeach i galeriach 
na całym świecie, min. w USA, Izraelu, Francji czy Japonii.

„Wykonywane przez nią dzieła są skończone – mają określoną wielkość, ciężar, konsystencję. Mimo to zmieniają się w zależności od 
przestrzeni, którą organizują. Są inne w różnych salach wystawowych, inne w pejzażu, inne pojedynczo, inne w zbiorowości. Należą 
do jednej rodziny, jednego gatunku biologicznego i, tak jak dzieje się to w naturze, mają właściwości mimetyczne. (…) Zmieniają się 
związki między nimi, treść wypowiedzi. Przy zachowaniu ogólnego sensu przekazu reszta jest relatywna. Przesłanie, które niosą, jest 
uniwersalne.” 

Mariusz Hermansdorfer, Ślady istnienia. W hołdzie dla Magdaleny Abakanowicz (1913-2017),  
katalog wystawy, 22 czerwca – 25 sierpnia, Wrocław 2017
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67
Bransoletka

białe złoto pr. ok. 0,750, m. 11,90 g
27 szt. rubinów markiz, łącznie 
ok. 4,00 ct, 52 szt. diamentów 8/8, 
łącznie ok. 0,60 ct; dł. ok. 18 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

66
Pierścionek

art déco, Francja

złoto pr. 0,750, platyna, m. 3,60 g
brylant w starym szlifie, ok. 1,17 ct,  

K-L/VS2-SI1, 20 szt. rubinków; rozm. 15

cena wywoławcza: 28 000 zł

68
Kolczyki
l. 20.–30. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 3,36 g
2 brylanty w starym szlifie,  
łącznie ok. 2,60 ct, I/VS2-SI1;  
śred. 0,7 cm

cena wywoławcza: 78 000 zł

69
Pierścionek art déco

złoto pr. 0,583, srebro, m. 2,18 g
brylant w starym szlifie ok. 

1,00 ct, J-K/SI; rozm. 14/15

cena wywoławcza: 20 000 zł
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70
Pierścionek

złoto pr. 0,583, m. 3,92 g
brylant ok. 0,76 ct, H-I/SI1; rozm. 14

cena wywoławcza: 16 000 zł

71
Pierścionek

złoto pr. 0,585, m. 9,54 g
brylant ok. 1,30 ct, J-K/SI1; 

rozm. 13

cena wywoławcza: 25 000 zł

72
Pierścionek

platyna pr. 0,950, srebro, m. 10,10 g
brylant w starym szlifie  
ok. 2,26 ct, J-K/SI1-SI2; rozm. 22/23

cena wywoławcza: 55 000 zł

74
Pierścionek
Szwecja, ok. 1937

złoto pr. 0,750, m. 3,70 g
5 szt. brylantów w starym szlifie, 
5 szt. rozet i rautów, łącznie  
ok. 2,20–2,50 ct, 
H-I/VS; rozm. 11/12,  
brak 3 rautów

cena wywoławcza: 25 000 zł

73
Wisior gwiazdka

złoto pr. 0,583, m. 3,59 g
18 szt. diamentów i brylantów: 1 szt. 

ok. 0,30 ct, LY/SI, 5 szt. po 0,14 ct, łącznie 
ok. 0,70 ct, H-I/VS-SI1, 5 szt. po 0,08 ct, 
łącznie ok. 0,40 ct, H-I/VS, 2 szt. łącznie 

ok. 0,05 ct, H-I/VS-P, 5 szt. rozet diamento-
wych; łącznie całość ok. 1,50 ct; dł. 3,4 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł



9190 sopocki dom aukcyjny aukcja Świąteczna

76
Pierścionek

platyna, złoto pr. 0,750, m. 5,86 g
brylant w starym szlifie ok. 1,50 ct,  
I-K/VS1, 16 szt. brylantów, łącznie 
ok. 0,80 – 0,90 ct, H-I/SI1-P1;  
rozm. 13/14

cena wywoławcza: 77 000 zł

75
Wisior

2 poł. XIX w.

złoto pr. ok. 0,580, srebro, m. 13,90 g
5 szt. brylantów w starym szlifie, 

łącznie ok. 1,30 ct, J-L/SI-P, 36 szt. 
diamentów 8/8 w starym szlifie, 

łącznie ok. 1,10 ct, 57 rozet i rautów 
diamentowych; dł. całk. 6 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł

78
Broszka gwiazdka

złoto pr. 0,580, srebro, m. 15,8 g
brylant centralny w starym szlifie, 

ok. 1,20 ct, H-I/SI2-P1, 48 szt. 
brylantów w szlifie uproszczonym 

i rozetowym, łącznie  
ok. 4,20– 4,40 ct, H-J/VS-P;  

śred. 4,2 cm

cena wywoławcza: 40 000 zł

77
Broszka ważka 
XIX/XX w.

srebro pr. 0,925, częściowo  
złocone, m. 8,11 g
118 szt. diamentów w szlifie rozetowym, 
łącznie ok. 1,00 ct, H-I/VS-SI, 24 szt. 
rubinów, łącznie ok. 0,56 ct, 18 szt. ame-
tystów, łącznie ok. 0,36 ct; dł. 4,6 cm

cena wywoławcza: 17 500 zł
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80
Bransoleta art déco

platyna pr. 0,950, m. 18,3 g
30 szt. brylantów, łącznie ok. 2,00 ct, 
F-H/VVS-SI; dł. 18 cm

cena wywoławcza: 22 000 zł

81
Broszka art déco

platyna, białe złoto (szpilka),  
m. 10,75 g

16 szt. szafirków, 98 szt. diamen-
tów 8/8 w starym szlifie, łącznie 

ok. 1,60 ct; dł. 6,5 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

79
Bransoletka

złoto pr. 0,750, m. 10,38 g
42 szt. brylantów w szlifie nowoczesnym, 

łącznie ok. 6,50 ct, F-G/VVS-VS;  
dł. ok. 18 cm

cena wywoławcza: 55 000 zł

82
Pierścionek

złoto pr. 0,750, m. 6,68 g
szafir cejloński ok. 6,00 ct,  
4 szt. brylantów, łącznie ok. 0,20 ct, 
30 szt. brylantów, łącznie ok. 0,30 ct,  
F/VS; rozm. 15

cena wywoławcza: 33 000 zł
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86
Bransoletka
Warszawa, l. 1931–1963

złoto pr. 3, m. 75 g, złotnik 
„SN”; dł. 21 cm

cena wywoławcza: 17 000 zł

85
Bransoletka
Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, m 36,86 g, 9 szt. rubinków, 
3 rozety diamentowe, zielona emalia  
na giloszu; śred. 5 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł

84
Bransoletka

złoto pr. 0,750, m. 75,45 g
77 st. diamentów w szlifie 

brylantowym, łącznie  
ok. 1,55–1,65 ct, H-I/VS;  

śred. ok. 6 cm

cena wywoławcza: 43 000 zł

83
Pierścionek

złoto pr. 0,583, srebro, m. 6,60 g
perła australijska śr. 10,5 mm – złota,  

6 szt. diamentów w szlifie bagietowym,  
łącznie ok. 0,60 ct, G-H/VVS-VS, 6 szt. brylantów 

w starym szlifie, łącznie ok. 1,10 ct,  
G-J/VS-SI2; rozm. 16

cena wywoławcza: 11 000 zł
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88
Bransoletka
1 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 56,3 g
176 szt. diamentów w szlifie brylantowym 
i uproszczonym 8/8, łącznie ok. 8,70 ct 
(centralny ok. 1,00 ct, I-J/SI1),  
J-K-L/VS-SI, 42 szt. szafirów, łącznie 
ok. 3,00–3,50 ct; dł. ok. 17,5 cm

cena wywoławcza: 86 000 zł

87
Naszyjnik

złoto pr. 0,750, m. 17,7 g
21 szt. diamentów, łącznie ok. 0,63 ct,  
H-I/VS; dł. łańcuszka ok. 41 cm,  
dł. wisiorka ok. 3,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł

89
Kolia
Sztokholm, 1950

złoto pr. 0,750, m. 74,35 g
348 szt. diamentów w starym szlifie, 1 szt. 
ok. 2,00 ct, 1 szt. ok. 1,30 ct, 1 szt. ok. 0,90 ct, 
5 szt. ok. 0,35 ct, 28 szt. ok. 3,00 ct, 310 szt. 
ok. 14 ct, łącznie ok. 26,00–27,00 ct, H-J/VS-SI; 
dł. ok. 45 cm

cena wywoławcza: 190 000 zł
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92
Bransoletka

złoto pr. 0,585, m. 12,64 g
64 szt. brylantów, łącznie 
ok. 2,40 ct, H/VS; dł. ok. 20 cm

cena wywoławcza: 23 000 zł

91
Pierścionek

złoto pr. 0,585, m. 4,43 g
brylant ok. 1,15 ct, G-H/P1, 2 szt. 
diamentów w szlifie schodkowym,  

łącznie ok. 0,15 ct,  
G-H/SI; rozm. 17/18

cena wywoławcza: 30 000 zł

90
Pierścionek

złoto pr. 0,585, m. 4,09 g
brylant w starym szlifie, 1,09 ct, M-N/VS, 
9 szt. brylantów w szlifie uproszczonym, 
łącznie ok. 1,05 ct, I-K/VS-SI;  
rozm. 15/16

cena wywoławcza: 25 000 zł

93
Pierścionek

złoto pr. 0,585, masa 7,7 g
diament w szlifie fantazyjnym – owal,  

ok. 2,00 ct, L-M/P2, 20 szt. diamentów w szlifie 
princess, łącznie ok. 1,00 ct, I-J/VS-SI; rozm. 15

cena wywoławcza: 18 000 zł
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95
Bransoletka

platyna pr. 0,950, złoto pr. 0,750 (łańcuszek 
zabezpieczający), m. 22,38 g
9 szt. brylantów, łącznie ok. 0,60 ct,  
H/VS-SI, 243 szt. brylantów w szlifie 8/8, 
łącznie ok. 5,00 ct, G-H/VS-SI; dł. 17 cm

cena wywoławcza: 39 000 zł

94
Zegarek naręczny damski
l. 20.-30. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 13,22 g
62 szt. diamentów w starym szlifie brylantowym 
i fasetkowym, łącznie ok. 4,00 ct, H-I/VS-SI;  
wym. koperty 2,3 × 1,1 cm

cena wywoławcza: 35 000 zł

96
Zegarek naręczny damski
Patek Philippe, l. 20.

bransoleta platyna pr. 0,900,  
m. 25,62 g
180 szt. diamentów szlif 8/8, 
łącznie ok. 3,60 ct,  
W/SI; wym. koperty 2,5 × 1,2 cm
firmowe opakowanie

cena wywoławcza: 74 000 zł
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98
Zegarek naręczny męski

Hublot MDM, Genewa

model Elegant, stal, szkło, naciąg 
automatyczny, śred. koperty 36 mm; 

numer referencyjny 1810.1; pasek 
kauczukowy, oryginalne opakowanie;  

stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 11 000 zł

97
Zegarek naręczny męski
Audemars Piguet, Genewa, l. 70. XX w.

numer referencyjny 5424,  
złoto pr. 0,750, szkło, naciąg  
automatyczny; śred. koperty 33 mm

cena wywoławcza: 23 000 zł

99
Zegarek naręczny męski
Patek Philippe, l. 60. XX w.

model Calatrava,
złoto pr. 18, naciąg manualny; śred. koperty 
32 mm; numer referencyjny 3426; firmowe 
opakowanie; stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 32 000 zł



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

II DefInIcje
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
Stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w przypadku kiedy Obiekt nie został sprzedany w ramach Aukcji. Kwota 
wylicytowana wraz z Opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów 
i usług VAT (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
Legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w Katalogu: 

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

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

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

III sPrzeDaż aukcyjna

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

2. AuKCjA

A. Rejestracja na Aukcję

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

–  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 2003 r. 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 1996 r., o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr 5, 
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.



z L e c e n I e  L I c y tac j I
AUKCJA ŚWiąTECZNA, 17 grudnia 2022, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3
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: gdansk@sda.pl)  do siedziby SDA nie później niż do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność 
za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: bank pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

imię 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

18 stycznia 2023
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 WystaWa pRzeDaukcyjna oD 4 stycznia 2023 R.

aukcja ze zbiorów
kolekcjonera



AUKCJA ZiMOWA
28 STYCZNIA 2023
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Wlastimil Hofman (1881–1970), Modlitwa, 1924 r., olej, płótno, 68,5 × 100 cm, sygn. i dat. l. d.: „Wlastimil Hofman / 1924”
AukcjA MAp i WidokóW

polski i śWiAtA

W siedzibie sOPOCKieGO dOMU AUKCYJNeGO

GdAŃsK, UL. dŁUGA 2/3

11 lutego 2023



SOPOCKi DOM AUKCYJNY W POLSCE:
SOPOT
GALERiA  
SZTUKi DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERiA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

GALERiA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

GALERiA  
GDAŃSK
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk
tel. 58 301 05 54
gdansk@sda.pl

GALERiA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Izabela Kowalczuk, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz, Natasza Szapańska, Robert Wancerz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

I okładka – poz. 92 Edward Dwurnik - Tulipan, 2017 r.

II okładka – poz. 180 Zegarek kieszonkowy Invicta, ok. 1900 r.

IV okładka – poz. 123 Broszka z mocowaniem do wisiora, XIX w.

indeks artystów
 

ABAKANOWICZ MAGDALENA  65

BARANOWSKI HENRYK  15

BATOWSKI-KACZOR STANISŁAW 14

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW   24

BEREŹNICKI KIEJSTUT   27, 28

CZEŚNIK HENRYK   25, 26

DWURNIK EDWARD   33, 34

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  11

FABIJAŃSKI STANISŁAW  17

FANGOR WOJCIECH   29

FAŁAT JULIAN   2

GIERADA STANISŁAW  63

GÓRSKI STANISŁAW   12

 

GROTT TEODOR   13

HRYNKOWSKI JAN   20

JAREMA JÓZEF   22, 23

KAMOCKI STANISŁAW   10

KARPIŃSKI ALFONS   5, 6

KOSSAK JERZY   4

KOSSAK WOJCIECH   3

KREMEGNE PINCHUS  18

KRYNICKI NIKIFOR   31

LAMBERT-RUCKI JEAN  51

ŁEMPICKA TAMARA   35

MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  16

MITORAJ IGOR   64

 

MŁODOŻENIEC JAN   39

OKUŃ EDWARD   8

OLBIŃSKI RAFAŁ    36, 59

RODDE CARL GUSTAV  7

SĘTOWSKI TOMASZ   32, 37, 38

STRYJEC RYSZARD   21

SZANCENBACH JAN   19

ŚRAMKEIWICZ KAZIMIERZ  30

ŚWIERZY WALDEMAR   40

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  9

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  1

VITI GIUSTO   61


