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2 SOPOCKI  DOM AUKCYJNY

1. Edward Okuń 
(1872 Wólka Zerzeńska-1945 Skierniewice)

Scena symboliczna

tusz, piórko, papier, 28 × 12,5 cm
sygn. l. d.: monogramem wiązanym EO

cena wywoławcza: 700 zł

2. Hans Eggimann 
(1872 Berno – 1929 tamże)

Ex libris Fridy Elsener, ok. 1913 r.

akwaforta, papier, 15 × 11,8 cm (odcisk płyty)
u dołu fragment pieśni Wolfganga Amadeusza 
Mozarta „Abendempfindung an Laura” 

cena wywoławcza: 150 zł

Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona oraz w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza i F. Cynka. Artystyczną edukację kontynuował w Monachium, 
w pracowniach S. Grochowskiego, A. Ažbégo i S. Hollosy’ego, oraz w paryskiej Académie Julian pod kierun-
kiem B. Constanta i R. Collina.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 Szkole Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Malował pejzaże, zwłaszcza włoskie, portrety oraz kompozycje symboliczne i baśniowe, a także tematy 
literackie. Prace jego znamionowała dekoracyjność linii oraz syntetyczne ujęcie formy. 

W latach 1891-1895 kształcił się w Wyższej Szkole 
Technicznej w Dreźnie, następnie zaś w paryskiej 
École Supérieure National des Beaux-Arts. Wyspe-
cjalizował się w technikach graficznych. Tworzył 
kompozycje symboliczne, satyryczne, fantastyczne, 
wykonywał ilustracje do książek, exlibrisy.
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3. Bolesław Biegas 
(1877 Koziczyn – Paryż 1954)

Lord Byron, 1919 r.

olej, sklejka, 41 × 50 cm
sygn. p. d.: B. Biegas
na odwrocie nalepka z pieczątką : ATELIER * BIEGAS * 
BOLESLA, nalepka z maszynopisem: BIEGAS/N 178/
Lord Byron 1919/50 × 41 oraz częściowo zniszczona 
nalepka firmy przewozowo-ramiarskiej: James 
Bourlet & Sons, Ltd., Fine Arts Packers, Frame Makers, 
A 4689, 17&18 Nassau Street, Mortimer Street / Phone 
MUSEUM 1871

cena wywoławcza: 35 000 zł

Rzeźbiarz, malarz, dramatopisarz, jeden z najwybitniejszych polskich artystów. Studia rzeźbiarskie odbył 
w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 w pracowniach K. Laszczki oraz A.Dauna. W 1901 r., po uzyskaniu 
stypendium Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, wyjechał do Paryża, gdzie pozostał już do końca życia. 
Początkowo uzupełniał swoje studia artystyczne w École des Beaux-Arts. W Paryżu też związał się z polskim 
środowiskiem artystycznym, należał m. in. do Towarzystwa Historyczno-Literackiego. W okresie paryskim 
zwrócił się ku secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeźbiarskiego dorobku była twórczość literacka oraz 
malarska. Artysta zaczął malować za namową S. Wyspiańskiego. Duży wpływ na jego twórczość miała również 
sztuka A. Böcklina oraz G. Moreau. Artysta tworzył cykle malarskie, wykształcając własny, niepowtarzalny 
styl. Ogromną popularność przyniosły mu „portrety sferyczne”, ze specyficznymi mozaikowymi układami 
wygiętych linii, wypełniającymi całe pola obrazu. Charakterystyczne dla Biegasa są kompozycje utrzymanych 
w mistycznej atmosferze nokturnów, spowitych w ciemnościach czerni i granatów, z osobliwym ukazaniem 
postaci w kontrastującej z tłem, jasnej poświacie. Większość prac artysty znajduje się w zbiorach Polskiego 
Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu.
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5. Georg Broel 
(1884 Bad Honnef – 1940 Monachium)

Ex libris Eigena Getumsky’ego, 1912 r.

akwaforta, papier, wym. 18,5 × 12 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 100 zł  

4. Georg Broel 
(1884 Bad Honnef – 1940 Monachium)

Ex libris dr Carla Breithaupta, 1912 r.

akwaforta, papier, wym. 15 × 9,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 100 zł 

Malarz i grafik. W 1908 r. podjął naukę w monachijskiej Szkole Sztuk Użytkowych, 
jednocześnie uczęszczał  na lekcje malarstwa do pracowni G. Hermanna w tam-
tejszej akademii. Uczestniczył w wystawach sztuki zarówno w Monachium, m.in. 
w Glaspalast,  jak i w Dreźnie, czy Wiesbaden. Poza malarstwem specjalizował się 
w rysunku i akwaforcie, tworząc cykle tematyczne, m.in. Wald-Symphonie, będący 
ilustracjami poezji romantycznej Josepha von Eichendorffa,  a składający się 
z przedstawień wnętrza lasu, nacechowanych mrocznym, tajemniczym nastrojem. 
Przyroda była też najczęstszą inspiracją dzieł artysty. Jako ilustrator współpracował 
z czasopismem satyrycznym Meggendorfer Blätter. Był twórcą licznych exlibrisów.
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6. Paul Emile Berthon 
(1872 Villefranche – 1909 Paryż)

Kule śniegu 

litografia barwna, papier, 48 × 63 cm
sygn. w obrębie kompozycji p. d.: PAUL BERTHON oraz 
poniżej sygn. i opisana ołówkiem: 42/100/ Berthon

Jeden z czołowych przedstawicieli sztuki plakatu na prze-
łomie XIX i XX wieku. Prace jego, podobnie jak twórczość 
Alfonsa Muchy, stanowią wysokiej klasy przykłady stylu 
secesji. Naukę rozpoczętą w swoim rodzinnym mieście 
Villefranche kontynuował w paryskiej Ecole Normale 
d’Enseignement de Dessin. Kształcił się również pod 
kierunkiem Eugène’a Grasseta, który wywarł decydujący 
wpływ na charakter jego twórczości.

cena wywoławcza: 2 500 zł

7. Czasopismo Jugend
Monachium, 1903 r.

wyd. Hirth, zeszyt nr 9

Magazyn sztuki założony przez pisarza Georga Hirtha 
w roku 1896, wydawany w Monachium do roku 1940. 
Odegrał znaczącą rolę w rozwoju niemieckiej secesji, dla 
której był również źródłem nazwy (Jugendstil). Bogato 
ilustrowany przez znamienitych artystów epoki, m. in. 
Edwarda Okunia. 

cena wywoławcza: 50 zł   



8. Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Kąpiące się, 1919 r.* 

olej, płótno dublowane, 64 x 78 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 400 000 zł

*informacja od ostatnich właścicieli obrazu

W latach 1917–1922, będąc związanym z ugrupowaniem Formistów, Tymon Niesiołowski wielokrotnie 
podejmował w swej twórczośći motyw kąpiących się kobiet. Zarówno temat, jak i często powtarzająca się 
kompozycja tych prac, zdradzają fascynację malarstwem Paula Cezanne’a, z którym artysta zapoznał się 
podczas pobytu w Paryżu w 1907 roku. Pierwsza znana praca Niesiołowskiego o tej tematyce, publikowana 
w piśmie „Maski”, to zaginiony rysunek „Kobiety” z 1918 roku. Nie można wykluczyć, że wystawiony na 
aukcji obraz jest tożsamy z którymś z nieznanych malowideł artysty, prezentowanych na wystawach 
w 1919 r. – „Kąpiącymi się kobietami” (pierwsza wystawa Formistów w Warszawie), bądź „Kobietami nad 
wodą” (TPSP, Kraków).

Obraz „Kąpiące się” jest wyjątkowym dziełem na rynku antykwarycznym, porównywalnym w swej klasie do 
słynnego malowidła „W kąpieli” z roku 1919, należącego do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

Malarz, grafik i pedagog, członek grupy Rytm. Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, 
S. Wyspiańskiego i T. Axentowicza. Należał do takich ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka 
Podhalańska, Ekspresjoniści polscy oraz Rytm. W 1926 roku zamieszkał w Wilnie, gdzie pracował jako 
wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 prowadził pracownię malarstwa monumentalnego 
na uniwersytecie w Wilnie. Po II wojnie światowej osiadł w Toruniu, zajmując się pracą dydaktyczną na 
Wydziale Sztuk Plastycznych tamtejszego uniwersytetu. Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno 
w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego 
dorobek artystyczny. Twórczość Niesiołowskiego ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku 
syntezy, inspirowanej malarstwem Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego aż po koloryzm, ku któremu 
zwrócił się w latach 30-tych. W okresie powojennym chętnie stosował stylizowaną kreskę, wydłużone 
nieco proporcje postaci, wyraźny kontur. Artysta malował martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego 
ulubionych tematów należał wizerunek kobiety, szczególnie zaś akt. Poza malarstwem artysta zajmował 
się również projektowaniem tkanin.
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9. Henryk Szczygliński 
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Kobieta we wnętrzu

olej, płótno, 110 × 100 cm 
sygn. p. d.: Henryk Szczygliński 
na krośnie fragmenty nalepki

cena wywoławcza: 22 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Malczewskiego, T. Axentowicza, 
L.  Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Naukę kontynuował w Monachium, m.in. w pracowni 
S. Grocholskiego. Podczas I wojny światowej walczył w Legionach. Od roku 1917 mieszkał w Warszawie. 
Był członkiem Towarzystwa Artystów Plastyków „Sztuka” i współzałożycielem kabaretu Zielony Balonik. 
Był uczestnikiem wielu wystaw zbiorowych w kraju i za granicą. Tworzył kompozycje krajobrazowe, 
widoki miejskie, często nokturny. W swej twórczości wiele miejsca poświęcał także martwym naturom 
i kompozycjom kwiatowym.
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10. Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Dziewczyna z dzbanem

pastel, akwarela, papier, 96,5 × 65,5 cm w świetle 
ramy 
sygn. p. d.: T. Axentowicz 

Sportretowaną jest Ata Zakrzewska, krakowska 
piękność, jedna z dwóch ulubionych modelek 
Axentowicza. Pozowała do najsłynniejszych prac 
artysty, takich jak: Rudowłosa (ok. 1899 r., MNK) 
czy Wiosna (ok. 1900 r., MNP). 

cena wywoławcza: 70 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, kształcąc się 
w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, 
gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem 
i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora 
SSP w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. założył 
szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe Nationale des Beaux-Arts 
za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, a od 1890 r. używał również 
pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów 
artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując 
idealizowane wizerunki wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.



10 SOPOCKI  DOM AUKCYJNY

11. Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Góral grający na gęślach, 1934 r.

tusz, gwasz, tektura, 27 × 15,5 cm
sygn. l. bok: Z.STRYJEŃSKA
pochodzenie: Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 8 800 zł

Rozpoczętą pod kierunkiem L. Stroynowskiego naukę malarstwa kontynuowała od 1909 r. w prywatnej 
Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej w Krakowie. Od 1922 r. należała do ugrupowania 
Rytm. Uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925, zdobywając 
cztery Grand Prix. Najbliższymi jej technikami były tempera oraz litografia. Tworzyła cykle prac inspirowane 
polskim folklorem i piastowską przeszłością, np. Młoda wieś polska, Tańce polskie, Bożki słowiańskie, rozpo-
wszechniane w formie tek czy albumów. Znamienne dla stylu artystki są: linearyzm, lekka geometryzacja 
form oraz żywe barwy. Różnorodna działalność artystki obejmowała również malarstwo monumentalne, 
projektowanie zabawek, wykonywanie ilustracji do czasopism. Stryjeńska brała udział w wielu wystawach 
zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody.
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12. Jean Peské 
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Martwa natura z dzbankiem

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. p. d.: Peské

cena wywoławcza: 100 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, następnie 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej Académie Julian. W 1902 r., 
przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na plener do chętnie odwiedzanego przez artystów 
miasta Collioure, w którym to, w roku 1930,  stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu 
utrzymywał szerokie kontakty z  tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych  
paryskich Salonach: Salon des Independants, Salon des Tuileries czy Société Nationale des Beaux-Arts, 
a także w wystawach nabistów, obok P. Sérusiera i E.Vuillarda. W 1923 r. prezentował swoje prace w galerii 
Durand-Ruel. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie i Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna wystawa artysty 
w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza 
z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz portrety. Operował wieloma technikami, poza 
malarstwem olejnym, akwarelą czy pastelem, sięgał po techniki graficzne, ołówek, węgiel.  Prace artysty 
kolekcjonowali m. in.: M. Skłodowska-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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13. Franciszek Żmurko 
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

Portret kobiety

olej, płótno, 85 × 71 cm
sygn. p. g.: F. Żmurko (zatarta)

cena wywoławcza: 22 000 zł

Naukę rozpoczętą we Lwowie kontynuował w krakowskiej SSP w pracowni J. Matejki, następnie zaś 
w Wiedniu, Monachium i Rzymie. W 1882 r. osiadł w Warszawie. Wystawiał m.in. w Krakowie i Lwowie. 
Malował kompozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do tematyki antycznej, biblijnej, orientalnej. Szczególne 
jednak miejsce w oeuvre artysty zajmowały zmysłowe wizerunki kobiet, które przyniosły mu ogromną 
popularność zarówno w kraju, jak i za granicą. Dzieła Żmurki znajdują się m.in. w zbiorach muzeów naro-
dowych w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, w Lwowskiej Galerii Sztuki i Muzeum Mazowieckim w Płocku, 
a także w wielu kolekcjach prywatnych.
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14. Alicja Halicka 
(1889 Kraków – 1974 Paryż)

Portret pani A., 1914 r.

olej, płótno, 100 × 62 cm
sygn. i dat. l. d.: Halicka/1914
na odwrocie nalepki: 1) Adresse 80 rue de Prany/ 
Title de l’ouverage: Portrait de Mm A./Nombre total 
2) Coller cette etigrette du dos de i’ouvere qui/(…) 
este plecee en/cimaise /Denision maximum: 1m 20 
Reglement Arts

cena wywoławcza: 50 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Następnie, od 1912 r., 
w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem M. Denisa i P. Serussiera. Już 
od 1914 r. brała udział w paryskich Salonach. Była artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się 
ilustratorstwem, dekoratorstwem, scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach 
europejskich. W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka wystaw 
indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od początkowych wpływów 
kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym w nastroju przedstawieniom, chętnie 
wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny 
rodzajowe. Początkowa przewaga ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji. 
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16. Bolesław Surałło 
(1906 – 1939 Lublin)

Bez tytułu (plakat propagujący sporty 
zimowe), 1933 r.

Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Zakłady 
Graficzne Eugeniusza i Dr Kazimierza Koziańskich, 
Warszawa
offset, papier, 100 × 62 cm
sygn. p. d.: b. surałło 33

cena wywoławcza: 8 200 zł

15. Stefan Norblin 
(1892 Warszawa – 1952 San Francisco)

Polska Kraj Polowań, 1929 r.

Wydawnictwo Ministerstwa Komunikacji, Zakłady 
Graficzne Eugeniusza i Dr Kazimierza Koziańskich, 
Warszawa
offset, papier, 100 × 62,5 cm; sygn. l. d.: S.NORBLIN

Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski. Ze 
zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego 
Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk 
Ukrainy we Lwowie, Warszawa 2009; kat. poz. 372

cena wywoławcza: 14 000 zł
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17. Wojciech Jastrzębowski 
(1884 Warszawa – 1963 tamże)

X Powszechna Wystawa Krajowa,  
1929 Poznań 16 maj-30 wrzesień

Drukarnia św. Wojciecha, Poznań, 1929 r.
offset, papier, 76 × 49,5 cm

Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski. Ze zbio-
rów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego 
Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy we Lwowie, Warszawa 2009; kat. 
poz. 368

cena wywoławcza: 12 500 zł

18. Edmund Bartłomiejczyk 
(1885 Warszawa – 1950 tamże)

Polish National Exhibition. Section of 
Art. Poznań 1929

Zakłady Graficzne „Biblioteka Polska” w Bydgosz-
czy, 1929 r.
litografia, papier, 100 × 70 cm; sygn. l. d.: E. BAR-
TŁOMIEJCZYK

Lit.: A. Szablowska, M. Seńkiw, Plakat polski. Ze zbio-
rów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego 
Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii 
Nauk Ukrainy we Lwowie, Warszawa 2009; kat. 
poz. 369

cena wywoławcza: 12 500 zł
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20. Taca
Emil Viner, Sheffield, 1940 r.

srebro p. 925, uchwyty z kości; m. 3100 g, 
dł. 54 cm, szer. 32,6 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł

19. Patera
l. 20–30. XX w.

srebro p. 0,830, m. 410 g; wys. 7 cm, 
śred. 28,8 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
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22. Zestaw do likieru
Daum Frères, Nancy, l. 30. XX w.

w zestawie: taca, karafka, 6 kieliszków, szkło 
dymne, sygn.: DAUM-NANCY; śred. tacy 25,5 cm, 
wys. karafki 19,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

21. Świecznik 4-ramienny
mistrz o inicjałach „JS”, Kraków, 
l. 30. XX w.

srebro p. 3, m. 970 g, wys. 31 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł 



18 SOPOCKI  DOM AUKCYJNY

23. Figurka Libelle
proj. Karl Tutter,  
Hutschenreuther, l. 1928–1936

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; na stopie 
wycisk: K. TUTTER, na spodzie znak wytwórni; 
wys. 29,8 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

24. Figurka Balerina
proj. Dorothea Charol, Rosenthal, l. 1921–1922

porcelana biała szkliwiona; wys. 32 cm

cena wywoławcza: 700 zł
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25. Figurka ptaka
Schaubach Kunst, l. 30. XX w. 

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

26. Figura Amazonka
proj. Anton Grath, 1918 r.,  
Rosenthal, 1936 r.

porcelana, malatury podszkliwne, na postumencie 
wycisk: ANTON GRATH; wys. 37 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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28. Wazonik
l. 20. XX w.

szkło zielone, okucie metalowe z inskrypcją 
upamiętniającą Powszechną Wystawę Krajową: 
1929 P.K.W. Poznań; wys. 9 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

27. Wazon
Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG/Arsall, 
l. 1918–1929

szkło bezbarwne podmalowane proszkiem w ko-
lorach różowym i żółtym, powlekane warstwami 
szkła różowego i zielonego, trawione; dekoracja 
kwiatowa; sygn. na korpusie: Arsall; wys. 31,5 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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29. Wazon
Loetz Witwe, Klášterský Mlýn, ok. 1910 r.

szkło bezbarwne, powlekane szkłem zielonym 
oraz fioletowym w partii stopy, trawione, mato-
wane; dekoracja w postaci motywów kwiatowych; 
wys. 27,7 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł 

30. Wazon
Vereinigte Lausitzer Glaswerke AG/Arsall, 
l. 1918–1929

szkło bezbarwne podmalowane różowym 
proszkiem szklanym, powlekane warstwami 
szkła różowego i zielonego, trawione; dekoracja 
w postaci kwiatu hortensji; sygn. na korpusie: Arsall; 
wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 4 200 zł
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32. Wazon
Val-Saint-Lambert, Seraing-sur-Meuse, 
Belgia, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne powlekane od wewnątrz prosz-
kiem szklanym w kolorze zielonym, od zewnątrz 
warstwą szkła zielonego, trawione; sygn.: VSL; 
wys. 31,5 cm

cena wywoławcza: 7 200 zł 

31. Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1902–1903

szkło bezbarwne pomalowane od wewnątrz żół-
tym proszkiem szklanym, na zewnątrz powlekane 
warstwą szkła fioletowego, trawione, polerowane; 
dekoracja w postaci gałązek glicynii; sygn.: Gallé; 
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 9 200 zł 
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33. Wazon Leaves and vine
Louis Comfort Tiffany,  
Nowy Jork, ok. 1915 r.

szkło bezbarwne, dekorowane szkłem zielonym, 
złotym i perłowym; sygn.: L.C.Tiffany-Favrile; 
wys. 15,3 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

34. Wazon 
Loetz Witwe, Klášterský Mlýn, ok. 1898 r.

szkło bezbarwne powlekane warstwą szkła ko-
baltowego, wprasowane płatki szkła błękitnego, 
iryzującego; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 3 900 zł
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37. Tacka
ok. 1900 r.

srebro p. 800, m. 85 g; dł. 18 cm

cena wywoławcza: 300 zł

36. Wizytownik 
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

cyna srebrzona; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

35. Tacka
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

metal srebrzony; wym. 23 × 25 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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39. Taca
Warszawa, ok. 1900 r.

srebro p. 2, m. 1015 g; wym. 46 × 36 cm

cena wywoławcza: 4 800 zł 

38. Patera
A. Schöllkopf, Pforzheim, ok. 1900 r.

srebro p. 800, m. 770 g; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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42. Półmisek do ryb
J.P. Kayser & Sohn,  
Krefeld, ok. 1900 r.

cyna polerowana, na kołnierzu reliefowa 
dekoracja w postaci ryb; na spodzie znak 
wytwórni; wym. 61,5 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

41. Dzban do wina 
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

metal Britannia; znaki wytwórni na 
spodzie; wys. 36,5 cm 

cena wywoławcza: 900 zł

40. Wizytownik
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

cyna, dekoracja reliefowa w postaci kobiecego 
profilu i winorośli; wgniecenia; śred. 32 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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44. Kałamarz
WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

metal oksydowany, srebrzony, wkład porcelanowy; 
wym. 10,5 × 27 × 13 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

43. Kałamarz
Albin Müller, ok. 1904 r.

żeliwo patynowane; na spodzie stempel z napi-
sem: GESETZLICH GESCHÜTZT ST.W i wycisk: 4000; 
wym. 12 × 31,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
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46. Wazon Rubis
Legras & Cie,  
Verreries de St. Denis, l. 1900–1914 

szkło bezbarwne, powlekane od wewnątrz 
brzoskwiniowym proszkiem szklanym, trawione, 
malowane farbami emaliowymi w kolorze czer-
wonym; dekoracja w postaci gałązki wiśni; sygn. 
na korpusie: Legras; wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł 

45. Wazonik
Fritz Heckert, Piechowice, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne malowane farbami 
emaliowymi; dekoracja w postaci stylizowanych 
kwiatów i liści; sygn. na spodzie: F.H.490/8 H.27; 
wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł   
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49. Bomboniera
ok. 1900 r.

szkło zielonkawe, optycznie dmuchane, opalizu-
jące, malowane farbami emaliowymi; przykrywka 
i  uchwyt z  mosiądzu niklowanego; wys. bez 
uchwytu 18 cm

cena wywoławcza: 900 zł

48. Dzban do wody
ok. 1900 r.

szkło bezbarwne malowane farbami 
emaliowymi; wys. 32,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł 

47. Wazon
Fritz Heckert, Piechowice, ok. 1900 r.

szkło zielonkawe iryzujące, malowane farbami 
emaliowymi, dekoracja w postaci stylizowanych 
kwiatów; wys. 15,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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50. Cache-pôt
ok. 1900 r.

fajans szkliwiony; wys. 18,5 cm, śred. 26 cm

cena wywoławcza: 900 zł

51. Wazon 
Sarreguemines, Francja, ok. 1900 r.

kamionka szkliwiona; na spodzie znak wytwórni; 
wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

52. Para wazonów
Bohemia, ok. 1900 r.

szkło fioletowe, aplikacje ze szkła iryzującego i cyny; 
wys. 40 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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53. Wazon
Muller Frères, Luneville, l. 1910–1915

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach fioletowym i żółtym, na zewnątrz 
warstwą szkła zielonego; sygn. MULLER FRES/
LUNEVILLE; wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

54. Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1904–1906

szkło bezbarwne podmalowane seledynowym 
i  fioletowym proszkiem szklanym, powlekane 
szkłem zielonym, trawione; sygn.: Gallé; wys. 36 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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56. Wazon
Ferdinand von Poschinger,  
Buchenau, ok. 1902 r.

szkło bezbarwne, powlekane szkłem błękitnym 
i opalowym, iryzujące, malowane; dekoracja w 
postaci stylizowanych kwiatów; wys. 22,2 cm

cena wywoławcza: 2 900 zł 

55. Wazon
Cristallerie de Pantin, Pantin, l. 1888–1907

szkło bezbarwne, optycznie dmuchane; dekoracja 
kwiatowa malowana reliefowo złotem; sygn. na 
spodzie: Cristallerie de Pantin oraz napis: Marguery-
-Fleurs-Bordeaux; wys. 40,3 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł 



33AUKCJA SECESJI  I  ART DÉCO

58. Batuta
ok. 1900 r.

drewno hebanowe, kość słoniowa; na pierścieniu 
grawerowana dedykacja dla dyrygenta chóru 
wspólnoty chrześcijańskiej w Gdańsku: Unserm 
lieben Dirigenten/aus Dankbarkeit gewidmet v./
Chor d. Christl. Gemeinschaft/Danzig, 5. 5. 1909.; 
oryginalne etui; dł. 37,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

57. Puzderko
Austro-Węgry, pocz. XX w.

złoto p. 0,580, m. 96,67 g

cena wywoławcza: 12 000 zł
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61. Zestaw do kawy
l. 20–30. XX w.

metal srebrzony, uchwyty z bakelitu; w zesta-
wie: dzbanek do kawy, mlecznik i cukiernica; 
wys. dzbanka 20,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

60. Misa
l. 20–30 XX w.

szkło prasowane; śred. 25 cm, wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

59. Kabaret
WMF, Geislingen, l. 20. XX w.

metal srebrzony, ebonit, szkło bezbarwne; 
wym. 36,8 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
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62. Lampa gabinetowa
WMF, Geislingen, przed 1925 r.

metal oksydowany, srebrzony, granit; regulowana 
wysokość oraz kąt odchylenia klosza; wys. mak-
symalna 50 cm; wym. podstawy 2 × 29 × 11,5 cm; 
stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 4 500 zł

64. Taca
Sandrik, Czechosłowacja, l. 30. XX w.

metal srebrzony; wym. 34 × 18,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

63. Cukiernica
Norblin, Warszawa, l. 20. XX w.

metal srebrzony; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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66. Komplet toaletowy
WMF, Geislingen, ok. 1910 r.

metal oksydowany, srebrzony, na spodzie znak 
wytwórni; wys. dzbana 35 cm, śred. misy 42 cm; 
stan idealny

cena wywoławcza: 3 000 zł

65. Para kinkietów
Muller Frères, Luneville, l. 1925–1935

szkło prasowane, metal niklowany; na kloszach 
sygnatura: MULLER FRERES/LUNEVILLE; dł. klosza 
13,2 cm, dł. całk. 25 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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69. Patera
WMF, Geislingen, ok. 1910 r.

metal, szkło bezbarwne; śred. 19 cm

cena wywoławcza: 450 zł

68. Kabaret
Orivit, Bedburg, ok. 1910 r.

alpaka, szkło bezbarwne, 
wym. z pałąkiem: 19,5 × 43 × 27 cm 

cena wywoławcza: 1 300 zł

67. Wazon
Pierre D’Avesn, Croismare, l. 1926–1931

szkło bezbarwne prasowane, sygn.: DAVESN 
FRANCE; wys. 24 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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72. Wazon
Verreries des Andelys, l. 20. XX w.

szkło bursztynowe odlewane; sygn. na spodzie; 
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

71. Patera
René Lalique,  
Wingen-sur-Moder, 1932 r.

szkło bezbarwne, prasowane, pomarańczo-
wa patyna; dekoracja reliefowa w postaci 
kwiatów i liści goździka; sygnatura piasko-
wana: Lalique France; wys. 36,7 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

70. Bomboniera
proj. Fritz von Stockmeyer,  
Arzberg, 1932 r.

porcelana szkliwiona, na spodzie znak wytwórni; 
wys. 16,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł  
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73. Wazon
Verreries Schneider,  
Epinay-sur-Seine, l. 1920–1924

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach żółtym i ciemnoniebieskim, polero-
wane; wys. 34 cm

cena wywoławcza: 3 100 zł

74. Para wazonów
Verreries Schneider,  
Epinay sur Seine, l. 1920–1924

szkło bezbarwne powlekane proszkiem 
szklanym jasno i ciemnobłękitnym oraz 
ciemnofioletowym; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 4 500 zł
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75. Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1900–1904

szkło bezbarwne powlekane szkłem sele-
dynowym, różowym, brązowo-zielonym, 
trawione; sygn.: Gallé; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

76. Wazon
Emile Gallé, Nancy, l. 1900–1904

szkło bezbarwne podmalowane pomarańczowym 
proszkiem szklanym, powlekane warstwą szkła 
zielonego, trawione; sygn: Gallé; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł 
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77. Wazon Berluze
Daum Frères, Nancy, ok. 1920 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach żółto-pomarańczowym i błękitno-ko-
baltowym; sygn. na brzuścu: DAUM NANCY i krzyż 
lotaryński; wys. 51 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

78. Wazon Berluze
Daum Frères, Nancy, ok. 1912 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach ciemnobłękitnym, czarnym i białym; 
sygn. na stopie: DAUM NANCY i krzyż lotaryński; 
wys. 65 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł
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81. Wazon
Amphora, Teplice-Trnovany, ok. 1900 r.

kamionka szkliwiona; dekoracja w postaci marabu-
tów; sygnowana wyciskiem; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

79. Dzbanek
proj. Gustav Partz ,  
Max Roesler, Rodach, ok. 1923 r.

fajans szkliwiony; na spodzie znak wytwórni; 
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 350 zł

80. Dzban
ok. 1920 r.

kamionka, szkliwo beżowe krakelurowe i ciemno-
zielone; wys. 34 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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83. Cache-pôt
Emile Gallé, Nancy, kon. XIX w.

fajans, malatury podszkliwne; dekoracja w postaci 
chabrów; sygnowany kobaltem podszkliwnie; 
wys. 33,5 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

84. Dzban
Bing & Grøndhal, l. 90. XIX w., 

porcelana biskwitowa, wewnątrz szkliwiona, 
złocenia; dekoracja reliefowa w postaci winorośli; 
wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

82. Komplet kieliszków
Daum Frères, Nancy, l. 1910–1915

w komplecie 6 kieliszków; szkło bezbarwne, optycz-
nie dmuchane, emalie transparentne; dekoracja 
w postaci stylizowanych ptaków siedzących na 
gałęziach; sygnatura malowana na spodzie: DAUM 
NANCY FRANCE, krzyż lotaryński; wys. 9 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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85. Wazon
Loetz Witwe, Klášterský Mlýn, ok. 1898 r.

szkło bezbarwne, wtopione płatki szkła jasno-
zielonego, iryzujące, oprawa z mosiądzu; sygn. 
na spodzie: przecinające się pod kątem prostym 
strzały umieszczone w okręgu; wys. 21 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

86. Listownik
ok. 1900 r.

mosiądz polerowany; wym. 16,3 × 23,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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87. Wazon
Daum Frères, Nancy, 1893 r.

szkło bezbarwne, powlekane warstwą szkła fiole-
towego, trawione, grawerowane, okucia srebrne; 
dekoracja w postaci kwiatu irysa; sygn. na spodzie: 
krzyż lotaryński; wys. 25 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł 

88. Pojemnik na pędzle
B&G Imperial, ok. 1900 r.

cyna, częściowo malowana, dekoracja reliefowa 
w  postaci wizerunku kobiety oraz kwiatów lilii; 
wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł
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91. Komplet kieliszków do wina
ok. 1900 r.

6 sztuk; szkło bezbarwne i jasnozielone; dekoracja 
trawiona w postaci gałązek winorośli; wys. 17,7 cm

cena wywoławcza: 750 zł

89. Para filiżanek Versailles
Rosenthal, ok. 1900 r.

porcelana, malatury naszkliwne; wys. filiżanki 8 cm

cena wywoławcza: 200 zł

90. Komplet kieliszków do wina 
ok. 1900 r.

w zestawie 6 sztuk; szkło bezbarwne, dekoracja 
trawiona; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 550 zł
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93. Zestaw srebrnych sztućców
H. Meyen & Co., Berlin, ok. 1900 r.

w zestawie: 6 łyżek i 6 widelców obiadowych, 
6  widelców i 6 noży do zakąsek, 6 łyżeczek do 
herbaty, 6  łyżeczek do kawy, 2 łyżki sałatowe, 
2  chochelki, nóż do masła, nóż do sera; srebro 
p. 800, m. ok. 1670 g; dekorowane monogramem 
„TD”

cena wywoławcza: 6 000 zł

94. Komplet  
koszyczków secesyjnych
ok. 1900 r.

mosiądz srebrzony, wys. 6,5 cm, śred. 6,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł

92. Komplet łyżeczek do mokki
Christofel, ok. 1900 r.

6 sztuk, metal srebrzony

cena wywoławcza: 200 zł
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97. Pojemnik z myszką
Kadyny, przed 1926 r.

glina szkliwiona, złocenia; na spodzie wyciśnięty 
znak wytwórni; wys. 14,5, śred. 14 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

96. Pojemnik 
proj. Christa von Lewinski,  
Kadyny, l. 30. XX w.

glina, malatury podszkliwne, złocenia; na spodzie 
znak wytwórni; wys. 10 cm, śred. 13,7 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

95. Wazon
Kadyny, l. 30. XX w.

glina szkliwiona, malowana kobaltem, złocenia; 
na kołnierzu, wzdłuż krawędzi, ryta inskrypcja: 
Für 39300 m im Jahre 1935 E. S. V. 1911; na spodzie 
odciśnięty znak wytwórni; wys. 18 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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99. Wazon
proj. Max Laeuger,  
Tonwerke Kandern, ok. 1897 r.

kamionka, szkliwo brązowe, malatury reliefowe 
naszkliwne; sygnowany wyciskiem; wys. 35 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł 

100. Wazon Goryczka
Wranitzky, Vranovská Ves (Frainersdorf), 
Bohemia, l. 1900–1910

kamionka, malatury podszkliwne; dekoracja 
w postaci kwiatów goryczki; sygnowany wyciskiem; 
wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

98. Wazon
Tonwerke Kandern, przed 1914 r.

kamionka, szkliwo błękitne, brązowe i ciemnoszare, 
na szyi dekoracja reliefowa w postaci kwiatów 
dzwonków; sygnowany wyciskiem; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 650 zł 
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101. Globus z mapą fizyczną
Columbus, Berlin, 1941 r.

sygn.: COLUMBUS ERDGLOBUS/BEARBEITET/
VON OBERREALSCHULDIREKTOR/Dr. R. NEUSE/
NEUREVIDIERT VON KARTOGRAPH/C. LUTHER/
COLUMBUS-VERLAG∙PAUL OESTERGAARD K-
-G./*BERLIN-LICHTERFELDE*/1941 ; podstawa 
ebonitowa, wys. 49 cm, obwód 104 cm, śred. 
podstawy 21, 5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł 

102. Globus z mapą polityczną
Dietrich Reimer, Berlin, 1939 r.

sygn.: Dietrich Reimers ERDGLOBUS/herausgege-
ben/von dem/Kartogr. Institut/der Verlagshandlung 
von/DIETRICH REIMER (ANDREWS u. STEINER)/Berlin., 
na spodzie podstawy pieczęć z nazwiskiem Dietri-
cha Reimera; podstawa drewniana; wys. 47 cm, 
obwód 104 cm, wym. podstawy: 21 × 34 cm; lekkie 
wgniecenie, naddarcie papieru

cena wywoławcza: 2 300 zł
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103. Wazon
proj. Rudolf Wels, Ludwig Moser, 
Karlsbad, ok. 1926 r.

szkło dwuwarstwowe w  kolorach miodowym 
i rubinowym, trawione, złocone; dekoracja oropla-
styczna typu Animor z motywem słoni w otoczeniu 
palm; sygn. na brzuścu: Moser Karlsbad , mono-
gram wiązany „LMK” i monogram projektanta RW 
oraz na spodzie: Made in/Czechoslovakia/Moser/ 
Karlsbad ; wys. 38,7 cm; rzadkość

cena wywoławcza: 15 000 zł

104. Wizytownik z figurką tancerki
Bruno Zach, Wiedeń, ok. 1930 r.

brąz patynowany, alabaster; wys. 15,5 cm, 
śred. 20 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł
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105. Pojemnik
l. 20–30. XX w.

fajans, dekoracja natryskowa;  
wym. 10 × 15,5 × 10 cm

cena wywoławcza: 120 zł

106. Pojemnik na ciastka
Max Roesler, Rodach, l. 20–30. XX w.

fajans, dekoracja natryskowa, na spodzie znak 
wytwórni; wym. 11,5 × 16 × 12 cm

cena wywoławcza: 220 zł

107. Komplet toaletowy
Vordamm/Nowe Drezdenko, l. 1902–1914

fajans, dekoracja szablonowa podszkliwna; sygno-
wany nadrukiem; ubytki; wys. dzbana 31,5 cm, śred. 
misy 39 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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110. Dzbanek do kakao
l. 20–30. XX w.

fajans, dekoracja natryskowa; wys. 20 cm

cena wywoławcza: 150 zł

108. Serwis herbaciany dla 4 osób
Zeh, Scherzer & Co, Rehau, 1930 r.

w serwisie: dzbanek do herbaty, mlecznik, cukiernica, 
4 filiżanki ze spodkami, 4 talerzyki deserowe; porcela-
na, dekoracja metodą natryskową; na spodzie znak 
wytwórni; wys. dzbanka 13 cm

cena wywoławcza: 600 zł

109. Talerz do tortu
l. 30. XX w.

fajans szkliwiony, dekoracja natrysko-
wa; śred. 33,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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113. Półmisek
proj. Hugo Leven,  
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1904 

cyna polerowana, na kołnierzu dekoracja relie-
fowa kwiatowa; na spodzie znak wytwórni; wym. 
51,5 × 32,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

112. Taca
proj. Hugo Leven,  
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1904 

cyna polerowana; na spodzie znak wytwórni; wym. 
bez uchwytów: 29 × 24 cm

cena wywoławcza: 350 zł

111. Patera
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1902

cyna, w lustrze dekoracja reliefowa w postaci liścia; 
na spodzie znak wytwórni; wym. 24 × 19,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł
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115. Teryna
proj. Hugo Leven,  
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1904

cyna polerowana, na spodzie znak wytwórni; 
śred. 21,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

116. Patera
proj. Hugo Leven,  
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1902 

cyna polerowana, w lustrze dekoracja reliefowa 
w postaci kwiatu; wsparta na czterech kulistych nóż-
kach; na spodzie znak wytwórni; wym. 27 × 22,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł

114. Wizytownik
J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, l. 1900–1904 

cyna polerowana, dekoracja reliefowa w postaci 
kwiatów konwalii; na spodzie znak wytwórni; wym. 
24 × 23,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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119. Lampa stołowa
Francja, lata 20. XX w.

szkło bezbarwne powlekane proszkami szklanymi 
w kolorach granatowym i pomarańczowym, mo-
siądz; regulowany kąt odchylenia klosza; niewielkie 
pęknięcie klosza u nasady; wys. 41 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł

118. Lampa stołowa
Muller Frères, Luneville, l. 20. XX w.

szkło bezbarwne, powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach żółtym, pomarańczowym i błękitnym; 
podstawa mosiężna, dekorowana motywem 
winorośli; klosz sygn.: MULLER FRES/LUNEVILLE; 
wys. 46,5 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł

117. Wazon Feuilles d’oseille
Verreries Schneider, Epinay-sur-Seine, 
l. 1918–1921

szkło bezbarwne, powlekane wewnątrz białym 
pudrem szklanym, na zewnątrz szkłem pomarań-
czowym i zielonym, trawione; dekoracja w postaci 
liści szczawiu; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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121. Wizytownik
ok. 1900 r.

mosiądz polerowany, dekoracja reliefowa w postaci 
dwóch faunów palących cygara; wym. 19 × 12 cm

cena wywoławcza: 750 zł

122. Patera
proj. Napoleone Martinuzzi,  
Murano, ok. 1930 r.

szkło rubinowo-czerwone, malowane złotą farbą; 
śred. 37,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł  

120. Kufel
Huta szkła Poschinger,  
Frauenau, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, wtopione szkło czerwone, 
metalowe okucie (WMF); wys. 10 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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125. Żyrandol
Jean Noverdy, Dijon, l. 20. XX w.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach fioletowym, pomarańczowym i zielo-
nym, żelazo kute, klosze sygnowane: NOVERDY 
FRANCE; 4 punkty świetlne; dł. 84 cm

cena wywoławcza: 2 900 zł

124. Lampa stołowa
Daum Frères, Nancy, ok. 1915 r.

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w kolorach pomarańczowym, ciemnobłękitnym, 
podstawa z żelaza kutego, dekorowana motywem 
liści; klosz sygnowany: Daum Nancy, krzyż lotaryń-
ski, France; wys. 40 cm

cena wywoławcza: 3 500 zł

123. Żyrandol
Verrerie d’art Dégue, Paryż, l. 1928–1939

szkło bezbarwne powlekane proszkiem szklanym 
w  kolorach limonkowo-zielonym, błękitnym 
i pomarańczowym, żelazo kute; 4 punkty świetlne; 
klosze sygnowane: Dégue; dł. 58 cm 

cena wywoławcza: 3 500 zł
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126. Salonik
Thonet, Wiedeń, ok. 1900 r.

w komplecie: stół, kanapa, 4 krzesła; buk, ratan, 
wymiary: stół 76 × 126 × 85 cm, szer. kanapy 157,5 
cm, wys. krzesła 88 cm, wys. siedziska 47,5 cm

cena wywoławcza: 10 000 zł    
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127. Stolik z 2 krzesłami 
l. 20–30. XX w.

drewno orzechowe, sosnowe, egzotyczne, fornir 
i intarsje z drewna orzechowego, owocowego, 
palisandru; wym. stolika: 65,5 × 58 × 58 cm, wym. 
krzeseł: 88 × 48 × 44 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł

128. Toaletka 
l. 20–30. XX w.

konstrukcja: sosna, fornir: orzech;  
wym. 164 × 118 × 32 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł
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129. Komplet mebli do jadalni art déco 
Kraków (?), l. 20–30. XX w.

w komplecie: bufet, witryna z barkiem, stół, 2 krzesła, 2 fo-
tele; konstrukcja: sosna, mahoń, fornir: orzech (czeczota), 
palisander, mahoń, brzoza; okucia oryginalne, mosiężne; 
wymiary: bufet 100 × 233 × 72 cm, witryna z barkiem 
166 × 107 × 34,5  cm, stół 79 × 120/200 × 120 cm, fotele 
89 × 61 × 53 cm, krzesła 89 × 45 × 43 cm; stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 20 000 zł
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130. Stolik w typie Gallé
ok. 1900 r.

drewno intarsjowane, dekoracja w postaci 
kwiatów irysów; wym. 75 × 51 × 38 cm

cena wywoławcza: 8 200 zł

131. Stolik pomocniczy
Wächtersbacher, Schlierbach, ok. 1905 r.

konstrukcja drewniana, blat z  fajansu dekoro-
wanego techniką kalkomanii oraz brązową farbą 
podszkliwnie; na spodzie blatu znak wytwórni; 
wym. 72 × 57 × 39 cm 

Wytwórnia Wächtersbacher została założona 
w 1832 r., zaś w 1903 r. przekształcona w artystyczną 
pracownię znakomitych projektantów. Znana 
z najnowszych technologii i floralnej ornamentyki, 
została nagodzona złotymi medalami na Wysta-
wach Światowych w Saint Louis w 1904, w Fuldzie 
w 1904 oraz w Kassel w 1905 roku.

cena wywoławcza: 1 900 zł
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132. Stolik pomocniczy
Louis Majorelle, Nancy, ok. 1900 r.

konstrukcja z  litego orzecha włoskiego, fornir 
z drewna sykomory, intarsje: orzech włoski, drew-
no różane, drewno drzew owocowych; politura 
francuska; sygnatura przy krawędzi górnego blatu: 
L. Majorelle; wym. 78 × 50 × 60 cm

cena wywoławcza: 16 000 zł

Louis Majorelle (1859 Toul-1926 Nancy) kształcił się w École des Beaux-Arts w Nancy oraz w Paryżu. Był, obok 
Emile’a Gallégo, czołowym twórcą secesyjnych mebli. Przejmując formy secesji, kształtował jednocześnie 
indywidualny, elegancki styl, łączący elementy XVIII-wiecznych tradycji z wpływami nowoczesnymi. Podobnie 
jak Gallé, nadawał swym meblom miękkie, giętkie linie, zaś dekorował motywami inspirowanymi przyrodą. 
Używał przy tym różnorodnych, często rzadkich, egzotycznych gatunków drewna. Prezentowany stolik 
pochodzi z najświetniejszego okresu działania wytwórni, obejmującego lata 1898–1908.
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135. Pierścionek z diamentami 
i cytrynem
kon. XIX w.

złoto p. 0,585, m. 5,06 g, 11 sztuk rautów diamen-
towych, łącznie ok. 0,30 ct, P1/J-K, kwarc-cytryn 

cena wywoławcza: 3 000 zł 

134. Klamra
Niemcy, ok. 1900 r.

srebro złocone p. 0,800, m. 29,85 g, 8 sztuk kabo-
szonów owalnych i okrągłych; wym. 5,5 × 5,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł

133. Broszka
ok. 1890 r.

złoto p. 56 (0,585), m. 12,83 g, diament w starym szli-
fie brylantowym ok. 0,17 ct oraz 6 sztuk diamentów 
w starym szlifie uproszczonym i rozetowym, perła 
hodowana; wym. 3,8 × 3,8 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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137. Obrączka 
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, platyna, m. 3,25 g, 4 sztuki diamentów 
w szlifie antycznym, 4 sztuki rozet i rautów diamen-
towych, łącznie ok. 0,5 ct; ręcznie grawerowana, 
cyzelowana

cena wywoławcza: 2 000 zł

136. Naszyjnik i kolczyki
ok. 1900 r.

złoto p. 0,580, m. 6,37 g, 3 sztuki diamentów 
w szlifie brylantowym, łącznie ok. 1,50 ct, VS/H-I, 
12 sztuk diamentów w szlifie uproszczonym, łącznie 
ok. 0,37 ct

cena wywoławcza: 16 500 zł
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140. Wisior secesyjny
Heinrich Levinger, Niemcy, ok. 1900 r.

srebro p. 0,900, m. 8,40 g; sygn. monogramem 

cena wywoławcza: 1 700 zł

139. Wisiorek secesyjny
ok. 1900 r.

złoto p. 3, m. 8,63 g, 2 sztuki diamencików, rubin 
syntetyczny, 2 sztuki pereł

cena wywoławcza: 2 000 zł

138. Wisiorek secesyjny
ok. 1900 r.

srebro p. 0,800, m. 7,60 g, 2 sztuki ametystów, perła

cena wywoławcza: 750 zł
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141. Wisior
pocz. XX w.

złoto żółte i białe, p. 0,750, m. 3,75 g, 5 sztuk 
brylantów łącznie ok. 1,40 ct, VS-P/H-L, 3 rozety i 
rauty diamentowe, perła

cena wywoławcza: 8 000 zł

142. Naszyjnik w formie nietoperza
Austro-Węgry, ok. 1900 r.

złoto p. 0,750, m. 14,80 g, łańcuszek platynowy, 
diamenty łącznie 1,20 ct, Si/H-J

cena wywoławcza: 12 000 zł   
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145. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750, m. 4,1 g, 5 sztuk diamentów w szlifie 
brylantowym, łącznie ok. 1,00 ct, 6 sztuk diamentów 
w szlifie uproszczonym i rozetowym

cena wywoławcza: 6 700 zł

144. Pierścionek ze szmaragdem 
l. 20 XX w.

złoto p. 0,580, m. 2,87 g, szmaragd ok. 0,40 ct, 
10 sztuk brylantów ok. 0,55 ct, VS-Si/ I-J

cena wywoławcza: 5 000 zł

143. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 3,90 g, 9 sztuk rozet 
diamentowych, łącznie ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 4 000 zł
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146. Pierścionek z brylantami
Wiedeń, kon. XIX w.

złoto p. 0,580, srebro, m. 2,65 g, szlif stary 
brylantowy, łącznie ok. 1,70 ct, VS-SI/H-I

cena wywoławcza: 12 000 zł

147. Pierścionek
l. 20. XX w.

platyna p. 0,950, m. 3,55 g, diament ok. 0,45 ct

cena wywoławcza: 7 700 zł
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150. Pierścionek
l. 20–30. XX w. 

złoto p. 0,580, m. 1,98 g, szafir ok. 0,55 ct, 18 sztuk 
diamentów w starym szlifie brylantowym uprosz-
czonym, łącznie ok. 0,50 ct

cena wywoławcza: 3 300 zł

149. Szpilka do krawata
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750, m. 2,73 g, 6 sztuk szafirów, 12 sztuk 
diamentów w szlifie uproszczonym, łącznie 
ok. 0,24 ct, biała emalia

cena wywoławcza: 2 300 zł

148. Naszyjnik 
Polska, l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, m. 4,76 g, 3 sztuki 
szafirów syntetycznych

cena wywoławcza: 1 200 zł
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151. Pierścionek 
l. 20–30 XX w.

złoto p. 0,750, platyna, m. 2,90 g, szafir ok. 0,20 ct, 
2 sztuki brylantów w starym szlifie, łącznie 0,20 ct, 
14 sztuk diamentów w starym szlifie 8/8, łącznie 
0,20 ct

cena wywoławcza: 2 500 zł

152. Pierścionek 
l. 20–30. XX w.

platyna 0,950, m. 5,37 g, 3 sztuki szafirów łącznie 
ok. 0,45 ct, 6 sztuk brylantów łącznie ok. 0,72 ct, 
4 sztuki rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 500 zł
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153. Zegarek z brylantami 
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,585, masa łączna z mechanizmem 
18,75  g; 94 sztuki brylantów, łącznie 1,5 ct, 
SI-P1/H-I, 32 sztuki szafirków, łącznie 0,64 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł

154. Zegarek Doxa
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, m. 16,90 g, 65 sztuk diamentów, 
łącznie ok. 1,20 ct, SI/H, szlif ośmiokątny na formie 
okrągłej, 31 sztuk brylantów, łącznie ok. 1,80 ct, 
VS1/H-I-J

cena wywoławcza: 18 000 zł
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155. Kolia – 2 bransoletki, 
zegarek Jaeger-Le Coultre
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, m. 137,46 g, 497 sztuk brylantów 
i diamentów w starych szlifach 16/16 i 8/8, VVS-
-Si/G-J, łącznie ok. 22,00 ct; kolia złożona z dwóch 
bransolet, jedna z nich z krytym zegarkiem

cena wywoławcza: 90 000 zł



74 SOPOCKI  DOM AUKCYJNY

156. Broszka 
Austria, l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, srebro, m. 13,44 g, ametyst kabo-
szon, 93 sztuki rozet i rautów diamentowych

cena wywoławcza: 8 500 zł

157. Broszka – podwójny klips 

platyna 0,950, białe złoto, m. 16,37 g, 10 sztuk 
brylantów w starym szlifie, łącznie ok. 0,50 ct, VVS-
-VS2/G-K, 12 sztuk diamentów w szlifie bagietowym, 
łącznie 0,80 ct, 114 sztuk diamentów w starym 
szlifie 8/8, łącznie ok. 0,20 ct

cena wywoławcza: 14 000 zł
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158. Broszka 
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, białe złoto, m. 18,45 g, brylant 
centralny ok. 0,35 ct, VS/J, 114 sztuk diamentów 
8/8, łącznie 3,00 ct, VVS-Si/G-K; stary szlif 

cena wywoławcza: 18 000 zł

159. Krzyż 
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750, m. 9,54 g, 2 sztuki brylantów w starym 
szlifie, łącznie ok. 0,20 ct, 27 sztuk diamentów 
w szlifie 8/8, łącznie ok. 1,00 ct

cena wywoławcza: 8 500 zł
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162. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 3,13 g, diament w starym szlifie, 
ok. 0,55 ct, 14 sztuk diamentów w szlifie 8/8, łącznie 
ok. 0,15 ct

cena wywoławcza: 7 700 zł

161. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, platyna, m. 2,05 g, brylant ok. 0,42 ct, 
Si/ I-J, 10 sztuk rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 000 zł

160. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 18 k, m. 3,42 g, diamenty w starym szlifie 
brylantowym, łącznie ok. 0,15 ct, SI/H, rubinki 
syntetyczne

cena wywoławcza: 2 100 zł
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163. Pierścionek 
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, m. 5,48 g, brylant centralny ok. 
1,00 ct, VS2/J, 2 sztuki brylantów łącznie 0,35 ct, 
VVS-SI2/H-K, 6 sztuk brylantów łącznie 0,20 ct, 
14 sztuk diamentów w szlifie 8/8, łącznie 0,20 ct, 
4 sztuki diamentów w szlifie bagietowym, łącznie 
0,20 ct

cena wywoławcza: 25 000 zł

164. Pierścionek 
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, m. 5,7 g, 2 sztuki diamentów 
w szlifie brylantowym, łącznie ok. 1,30 ct, 62 sztuki 
brylantów, łącznie ok. 0,35 ct, owalny, fasetowany 
rubin ok. 1,20, 2 sztuki rubinków ok. 0,06 ct

cena wywoławcza: 28 000 zł
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165. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750, platyna, m. 3,80 g, 2 sztuki brylan-
tów, łącznie ok. 0,70 ct, VS/H-I, 13 sztuk brylantów 
łącznie ok. 0,70 ct, 12 szt. diamentów w szlifie 8/8, 
4 sztuki rozet diamentowych, łącznie ok. 0,20 ct; 
stary szlif

cena wywoławcza: 18 000 zł

166. Pierścionek
 l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, m. 3,9 g, 5 sztuk diamentów w starym 
szlifie brylantowym, łącznie ok. 0,60 ct oraz 17 sztuk 
diamentów w starym szlifie uproszczonym i roze-
towym, łącznie ok. 0,15 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł
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167. Broszka 
l. 20–30. XX w.

białe złoto p. 0,750, spód żółte złoto, m. 9,30 g, 
diament centralny ok. 1,65 ct, VS/K-L, stary szlif, 
10 sztuk diamentów, łącznie ok. 1,50 ct, 84 sztuki 
rautów diamentowych, łącznie ok. 0,50 ct,  
Si-P1/H-I-J oraz 6 sztuk łącznie 0,06 ct  

cena wywoławcza: 39 000 zł

168. Bransoletka
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, platyna, m. 5,23 g, brylant ok. 0,10 ct, 
VS/H, 34 sztuki rozet i rautów diamentowych, 
20 sztuk szafirków

cena wywoławcza: 5 000 zł



80 SOPOCKI  DOM AUKCYJNY

169. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 18 k (0,750), m. 6,58 g, 5 sztuk diamentów 
w  starym szlifie, m. łączna 1,30 ct, SI-P1/I-J, 
kamienie oprawione w platynę

cena wywoławcza: 23 000 zł

170. Kolczyki
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 2,30 g, 2 sztuki diamentów, 
łącznie ok. 0,04 ct

cena wywoławcza: 1 000 zł
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171. Kolczyki 
l. 20. XX w.

złoto p. 0,585, m. 3,85 g, 2 sztuki brylantów 0,82 ct, 
Si/H-I, 6 sztuk brylantów 0,12 ct, Si/I-J

cena wywoławcza: 13 000 zł

172. Bransoleta
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,580, m. 26,3 g, 206 sztuk brylantów 
i diamentów, łącznie ok. 4,00 ct, VS-P/ H-J

cena wywoławcza: 22 000 zł
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175. Obrączka 
Francja, l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750, m. 5,60 g, 30 sztuk brylantów, łącznie 
ok. 0,30 ct, czarna emalia

cena wywoławcza: 2 200 zł

174. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

pallad, m. 3,50 g, 5 sztuk brylantów łącznie ok. 
0,45 ct, VS-Si2/I-L; stary szlif 

cena wywoławcza: 2 500 zł

173. Obrączka
l. 20–30. XX w.

platyna, m. 3,78 g , 64 sztuki diamentów w szlifie 
uproszczonym, łącznie ok. 0,55 ct, VS-P/I-K

cena wywoławcza: 4 500 zł
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176. Pierścionek 
l. 20–30. XX w.

platyna p. 0,950, m. 3,40 g
brylant centralny 1,45 ct, VS2-Si/I-J, 2 sztuki 
brylantów łącznie 0,08 ct; stary szlif

cena wywoławcza: 22 000 zł

177. Pierścionek
l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 3,18 g, diament ok. 0,53 ct, 2 sztuki 
diamentów ok. 0,25 ct, 2 sztuki rozet diamentowych

cena wywoławcza: 5 500 zł
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180. Pierścionek w stylu art déco

złoto p. 0,560, platyna, m. 3,20 g, brylant w starym 
szlifie, ok. 0,35 ct, VS2-Si/I-J, 10 sztuk brylantów 

cena wywoławcza: 3 000 zł

179. Broszka z perłą
l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,750 , platyna, m. 4,4 g, 8 sztuk diamentów 
w szlifie uproszczonym i rozetowym, perła

cena wywoławcza: 1 500 zł

178. Bransoletka
l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,585, platyna, m. 7,70 g, 3 perły hodowane, 
2 sztuki brylantów łącznie ok. 0,20 ct, VS1-Si2/I-J

cena wywoławcza: 5 500 zł
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181. Naszyjnik
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,750 i 0,585, platyna, m. 11,75 g, 5 sztuk 
diamentów łącznie ok. 0,70 ct, 48 sztuk diamentów 
łącznie ok. 1,20 ct, 61 sztuk diamentów łącznie ok. 
0,40 ct, perła hodowana, śred. 10,50 mm

cena wywoławcza: 12 000 zł

182. Wisiorek
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,585, m. 2,33 g, srebro, m. 2,01 g, 16 sztuk 
rozet diamentowych, łącznie ok. 0,25 ct

cena wywoławcza: 1 300 zł
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185. Spinki do mankietów 
Francja, l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 5,95 g, 4 sztuki perełek hodowa-
nych, macica perłowa, zielona emalia na giloszu

cena wywoławcza: 1 800 zł

184. Pierścionek
Henrik Wigström, Fabergé, l.1908–1917

złoto p. 0,580, m. 10,40 g, szafir kaboszon, biała 
emalia na giloszu

cena wywoławcza: 8 000 zł

183. Spinki do mankietów 
l. 20–30. XX w.

złoto p. 0,375, platyna, m. 9,05 g, 4 sztuki kamieni 
księżycowych kaboszonów, 120 sztuk rozet i rautów 
diamentowych

cena wywoławcza: 4 500 zł
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187. Bransoleta  
l. 20–40. XX w.

złoto dwubarwne p. 0, 585, m. 25,38 g

cena wywoławcza: 4 500 zł

186. Spinki do mankietów
l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 7,25 g, 2 sztuki pereł, 
masa perłowa

cena wywoławcza: 1 700 zł

188. Bransoleta 
Austro-Węgry, l. 20. XX w.

złoto dwubarwne p. 0,585, m. 32,20 g

cena wywoławcza: 4 500 zł
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191. Broszka 
l. 20–30. XX w.

srebro; dł. 6 cm

cena wywoławcza: 280 zł

190. Broszka 
l. 20–30. XX w.

srebro p. 0,900; śred. 5 cm

cena wywoławcza: 290 zł

189. Broszka 
Niemcy, l. 20–30. XX w.

srebro p. 0,835; dł. 8 cm

cena wywoławcza: 280 zł
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193. Spinki do mankietów
ok. 1900 r. 

złoto p. 0,585, m. 9,95 g, koral szlachetny

cena wywoławcza: 1 700 zł

194. Kolczyki 
Rosja, XIX/XX w.

złoto p. 0,580, m. 8,94 g, korale

cena wywoławcza: 4 500 zł

192. Bransoleta
ok. 1900 r.

srebro p. 0,800, m. 15,30 g, koral, perły

cena wywoławcza: 1 700 zł



  1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie 

zgłoszone do sprzedaży komisowej przez komitentów bądź stanowiące 

własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami powierzone 

obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporzą-

dzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 

sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez 

osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów 

oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione 

przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem 

licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w  licytacji upoważniają tabliczki z  numerami au-

kcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po 

wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego 

dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający 

tożsamość osoby rejestrowanej. Tabliczkę z  numerem aukcyjnym 

należy zwrócić bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku 

zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie „zlecenia 

licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie SDA oraz na stronie 

internetowej www.sda.pl). W przypadku zlecenia licytacji z limitem, SDA 

dokłada wszelkich starań, by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. 

Na podstawie formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. O  wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji 

obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera 

i  jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między 

SDA a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia 

sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie prze-

prowadza licytacje obiektu.

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

może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wyso-

kości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek 

od towarów i usług VAT. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

10. Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane 

obiekty w  terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie 

uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia 

w zapłacie. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na 

specjalne życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może 

przyjąć wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Przeliczenie 

będzie następowało po dziennym kursie średnim Narodowego Banku 

Polskiego powiększonym o 3%.

11. W  razie opóźnienia nabywcy w  zapłacie, Dom Aukcyjny po bezsku-

tecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może 

odstąpić od umowy z nabywcą.

12. Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą 

zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. Odbiór wylicyto-

wanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty. 

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

wady prawne zakupionych obiektów.

TABELA POSTĄPIEŃ:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

od 10 000 1 000

R E G U L A M I N  A U K C J I



Sopocki Dom Aukcyjny  Z L E C E N I E  L I C Y T A C J I
ul. Długa 2/3
80-827 Gdańsk  AUKCJA SECESJI I  ART DÉCO
tel. 58 301 05 54 13 czerwca 2015, godz. 17.00
fax 58 301 41 27
gdansk@sda.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypeł-

nić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

__________________________________________            _____________________            ______________________________________________________________

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

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu

tytuł
Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem chwilę 

przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak 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:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności zobowiązuję się do 

zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich 

danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia.

_______________________________ _______________________________

                    Imię i nazwisko                                                                                                                data, podpis



Zapraszamy do naszego nowego salonu  
w historycznej kamienicy pr y Złotej Bramie

Gdańsk, ul. Długa 2/3
tel. (58) 301 05 54, gdansk@sda.pl

poniedziałek – piątek 11–18
sobota: 11–15 
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Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria Sztuki Współczesnej SDA
ul. Boh. Monte Cassino 43, Sopot

ŚLUSARCZYK/KOŁODZIEJCZYK

PEJZAŻ HORYZONTALNY



Kazimierz Sichulski
W ogrodzie

tempera, papier, 91 x 65 cm
sygn. p. d.: Sichulski/922

m a l a r ss t www o  -  r z ee m i oo ss ł oo  -  b ii ż u t eee r i aa

Aukcja Dzieł Sztuki 
20 czerwca 2015 (sobota) godz. 16:00

Galeria Sopockiego Domu Aukcyjnego
Kraków, Rynek Główny 45

tel: +48 12 429 12 17; kom: +48 603 368 005; e-mail: krakow@sda.pl
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CMYK

Antoni Suchanek (1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)
Morze 
papier, gwasz, pastel, 70 × 80 cm 
sygn. l. d.: Suchanek
cena wywoławcza: 3 800 zł

11 LIPCA (SOBOTA) 2015 r., godz. 17.00
 

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
Galeria Sztuki Dawnej, Sopot, Boh. Monte Cassino 43

tel. 58 550 16 05

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE



 
opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Natasza Szapańska 
 
zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 
 
opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 45
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

PRZYJMUJEMY OBIEKTY NA AUKCJE          
WYCENA BEZPŁATNA

Aleksander Świeszewski (1839–1895), Krajobraz wiejski, 1888 r.

olej, płótno, 55 x 101 cm, sygn. p. d.: A.v.Swieszewski.1888/Monachium

konsultacja praw autorskich dzieł sztuki – adwokat Donat Paliszewski
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13 CZERWCA – 4 LIPCA 2015 r.

Sopocki Dom Aukcyjny, Galeria Sztuki Współczesnej SDA, ul. Boh. Monte Cassino 43, Sopot

WALDEMAR ŚWIERZY

Nie tylko jazz


