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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1941 Lwów)

Ulica Piwna w Gdańsku

olej, tektura, 34,3 × 25 cm
sygn. l. d.: Iw. Trusz

cena wywoławcza: 19 000 zł
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2 
Reinhold Bahl
(1869 Gdańsk – 1945 tamże)

Bazylika Mariacka, 1930 r. (?)

olej, płótno, 84 × 63 cm
sygn. p. d.: R. Bahl DANZIG 
OLIVA/19(…)0
na krośnie autorska nalepka z napisem: 
St. Marien.-Danzig/Preis, 500 D.G/R. 
Bahl/DANZIG.OLIVA Bachstr.15

cena wywoławcza: 9 000 zł
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3
K. Schwartz
(XIX/XX w.)

Brama Mariacka w Gdańsku, 
1927 r.

olej, płótno, 68,5 × 55 cm
sygn. l. d.: K. Schwartz
na krośnie napis odręczny: Danzig/
Frauengasse/1927

cena wywoławcza: 5 500 zł

4
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1982 Bad Schwartau)

Wieża Domu Towarzystwa 
Przyrodniczego w Gdańsku,  

1920 r.

olej, tektura, 60 × 40 cm
sygn. i dat. l. d.: Paul Kreisel 20

na odwrocie sygnowany ołówkiem: Kreisel

cena wywoławcza: 3 800 zł
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5
Eduard Hildebrandt
(1817 Gdańsk – 1868 Berlin)

Scena we wnętrzu, 1860 r.

olej, płótno, 53 × 67 cm
sygn. i dat. l. d.: E. Hildebrandt 1860

cena wywoławcza: 19 000 zł
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6
Tadeusz  
Pachel-Sumerski 
(XX w.)

Zielony Most 
w Gdańsku, 1946 r.

olej, sklejka, 
30,5 × 40,5 cm
sygn. i dat. l. d.: T. Ser-
del/Gdańsk 1946
na ramie tabliczka 
okolicznościowa: Wyścig 
Motocyklowy/„Grand-
-Prix Bałtyku”/Sopot 
22.IX.1946/Nagroda/
Prezydium W.R.N. – 
Gdańsk/I miejsce w kat. 
ponad 350 cm3

(nagrodę otrzymał Jerzy 
Dąbrowski/Dziennik 
Bałtycki, 4 X 1946 r.)

cena wywoławcza: 
1 600 zł

7
Janusz Witwicki
(1903 Lwów – 1946 
tamże)

Fara w Grudziądzu, 
1934 r.

gwasz, papier, 
43 × 63 cm
sygn. p. d.: Janusz 
Witwicki Grudziądz 934
opisany u dołu: Nieoce-
nionemu Przyjacielowi 
Henrykowi Bednarskiemu 
na pamiątkę współpracy 
1941–1946

cena wywoławcza: 
2 600 zł
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8
Karl Purrmann

(1877 Speyer – 1966 Stuttgart)

Panorama Gdańska, przed 1939 r.

olej, sklejka, 35,2 × 58,5 cm
sygn. p. d.: KARL/PURRMANN

cena wywoławcza: 3 500 zł

9
Adam 

Pełczyński
(1865 Gorlice – 

1926)

Targ Rybny 
w Gdańsku, 

1918 r.

olej, tektura, 
23 × 37 cm

sygn. i dat. p. d.: 
Gdańsk 1918 

Pełczyński

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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11
Otto 

Herdemertens
(1891 Gdańsk – 
1960 Hamburg)

Barkasy 
na Mierzei 

Wiślanej

akwarela, papier, 
41 × 57 cm

sygn. p. d.: Otto 
Herdemertens

cena wywoławcza: 
1 000 zł

10
Reinhold Bahl
(1869 Gdańsk – 
1945 tamże)

Pejzaż oliwski, 
1922 r.

olej, płyta, 
34,5 × 49 cm
sygn. i dat. l. d.: 
R. Bahl/OLIVA 1922

cena wywoławcza: 
5 000 zł
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12
Antoni Pawłowski
(1875–?)

Nad Motławą zimą

olej, płótno, 68,5 × 90 cm
sygn. p. d.: A. Pawlowski

cena wywoławcza: 6 000 zł
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13
Franciszek Pupacz

(1 poł. XX w.)

Żuraw Gdański

akwarela, papier, 47,5 × 36 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Fr. Pupacz

cena wywoławcza: 900 zł

14
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Dwór Bractwa św. Jerzego, 
1919 r.

olej, płyta, 68 × 49 cm
sygn. i dat. p. d.: monogram EM 19

cena wywoławcza: 2 000 zł
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15
Boris Ottenberg
(1891–1946)

Motława zimą, 1940 r.

olej, płótno, 67 × 92 cm
sygn. i dat. p. d.: B. Ottenberg/1940

cena wywoławcza: 5 000 zł
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17
Erich Scholtis

(1892 Lubiń – 1964 Akwizgran)

Widok na Długie Pobrzeże, 
l. 20–30.

olej, płótno, 56 × 81 cm
sygn. p. d.: E. Scholtis

cena wywoławcza: 900 zł

18
W. Domaros
(1 poł. XX w.)

Park Oliwski

olej, sklejka, 58,5 × 84 cm w świetle 
oprawy
sygn. p. d.: W. DOMAROS

cena wywoławcza: 500 zł

16
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Panorama Grudziądza

olej, tempera, tektura, 16,5 × 32 cm
sygn. l. d.: W.B.

cena wywoławcza: 400 zł
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19
Antoni 

Pawłowski
(1875-?)

Długie Pobrzeże

olej, sklejka, 
28,5 × 33,2 cm

sygn. p. d.: 
A. Pawlowski

cena wywoławcza: 
1 600 zł

20
Artysta 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Bazylika 
Mariacka od 
strony północnej

olej, płótno, 
90 × 100 cm
sygn. p. d.: Carl… 
[nieczytelne]

cena wywoławcza: 
4 000 zł
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21
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Widok na Długie Pobrzeże

ołówek, akwarela, 15,7 × 24,3 cm
sygnatura i dedykacja ołówkiem l. d.: 
(…) [nieczytelny podpis]/Gdańsk/”Długi 
Most” z Żórawiem/Wielce Szanownemu 
Panu M.R..skiemu… [nieczytelny 
podpis]

cena wywoławcza: 350 zł

22
Erwin Elster
(1887 Korszów – 1977 Gdańsk)

Ratusz w Gdańsku

akwarela, papier, 61,5 × 44 cm  
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: Elster

cena wywoławcza: 1 800 zł
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23
Walter Ziegler

(1859–1932)

Widok zamku 
w Malborku

akwarela, papier, 
49 × 72,5 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. l. d.: 
W. ZIEGLER

cena wywoławcza: 
4 000 zł

24
Albrecht Noah

(1892–1969)

Bazylika 
Mariacka

akwarela, gwasz, 
papier, 35 × 49 cm

sygn. p. d.: 
A. O. NOAH, l. d.: 

DANZIG

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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25
Reinhold Bahl
(1869 Gdańsk – 1945 tamże)

Widok na ratusz w Gdańsku, 
1921 r.

litografia barwna, 32 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: R. Bahl/Danzig 21

cena wywoławcza: 3 200 zł

26
Reinhold Bahl

(1869 Gdańsk – 1945 tamże)

Żuraw Gdański, l. 20.

litografia barwna, 31,5 × 23 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: R. Bahl/Danzig 2..

cena wywoławcza: 3 200 zł
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27
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Motława

olej, sklejka, 111 × 150 cm
sygn. p. d.: TH. URTNOWSKI DANZIG

cena wywoławcza: 7 000 zł
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28
Karl Zwicker
(1 poł. XX w.)

Zamek w Malborku, ok. 1920 r.

akwaforta, papier, 30 × 42 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: Karl Zwicker; w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł

30
Helma Fischer Oels
(1860/70 – ok. 1930)

Zamek w Malborku

akwaforta, papier, 17 × 22 cm 
w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 300 zł

29
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Widok zamku w Malborku od 
strony południowo-wschodniej

akwaforta kolorowana, papier, 
21,5 × 29 cm (odcisk płyty)

sygn. ołówkiem nieczytelnie p. d.: 
Pergel (?), opisany ołówkiem l. d.: 

Orig. Rad. Die Marienburg

cena wywoławcza: 600 zł
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31
Artysta 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Widok  
na zamek 
w Malborku  
od strony 
Nogatu

akwaforta kolorowa-
na akwarelą, papier, 
27 × 40 cm (odcisk 
płyty); w oprawie

cena wywoławcza: 
900 zł

32
Teodor Urtnowski
(1881 Toruń – 1963 Akwizgran)

Zamek w Malborku  
od strony Nogatu

litografia barwna, papier, 38 × 87 cm
sygn. na kamieniu p. d.: TH.URTNOWSKI;  
w oprawie

cena wywoławcza: 950 zł
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33
Dom Angielski w Gdańsku

The English House in Dantzic, ok. 1857 r.
drzeworyt sztorcowy papier, wym. arkusza 
19 × 18 cm

cena wywoławcza: 60 zł

35
Albrecht Bruck
(1874 Lubań – 1964 Teltow)

Bazylika Mariacka

akwaforta, papier, wym. kompozycji 
14,2 × 18 cm
sygn. ołówkiem p. d.: ABruck, opisany 
ołówkiem l. d.: Danzig – St. Marienn..;  
w oprawie

cena wywoławcza: 450 zł

34
Helma Fischer Oels

(1860/70 – ok. 1930)

Widok na Długie Pobrzeże

akwaforta, papier, 20 × 27 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: H. Fischer – Oels rad.;  

w oprawie

cena wywoławcza: 400 zł
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36
Berthold Frantz 

Hellingrath
(1877 Elbląg – 

1954 Hanower)

Panorama 
Sopotu od 

strony Orłowa, 
przed 1925 r.

akwaforta, 
akwatinta, 

papier, wym. kom-
pozycji 22 × 32 cm; 

w oprawie

cena wywoławcza: 
700 zł

37
Berthold Frantz 
Hellingrath
(1877 Elbląg – 
1954 Hanower)

Gdańsk zimą, 
1920 r.

akwaforta, papier, 
9,8 × 14,8 cm 
(odcisk płyty)
sygn. na płycie 
p.d.: B. Hellingrath; 
w oprawie

cena wywoławcza: 
450 zł
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38
Berthold Frantz Hellingrath
(1877 Elbląg – 1954 Hanower)

Widok na ratusz w Gdańsku, 
1921–1926

akwaforta, wym. kompozycji 
21,3 × 15,3 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 450 zł

40
Żuraw Gdański

Das alte Kranthor in Danzig,  
według Hansa Bartelsa, ok. 1887 r.
drzeworyt sztorcowy, wym. 21 × 32 cm

cena wywoławcza: 80 zł

39
Maurice Berg
(1865 Toruń – 1920)

Ratusz w Gdańsku

akwaforta, papier, 12,5 × 8 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: MBerg, opisana 
ołówkiem l. d.: Danzig; w oprawie

cena wywoławcza: 250 zł
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41
Brama Wyżynna w Gdańsku
1 poł. XX w.

fotografia, wym. 17,3 × 23,3 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 300 zł

44
Zamek w Malborku
1 poł. XX w.

fotografia, wym. 17,5 × 23,5 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 150 zł

42
Długi Targ w Gdańsku
1 poł. XX w.

fotografia, wym. 17,5 × 23,4 cm; w oprawie

cena wywoławcza: 300 zł

43
Długi Targ w Gdańsku
1 poł. XX w.

druk, papier, wym. 28 × 22 cm 
w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 200 zł
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47
Bruno Reinhold
(1891-?)

Kościół zamkowy w Malborku

akwaforta, papier, 29,5 × 24,5 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: Bruno Reinhold, opisany ołówkiem 
l. d.: „Marienburg”

cena wywoławcza: 600 zł

46
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Wieża Mariacka w Malborku

litografia, papier, wym. arkusza 34 × 24 cm
sygn. nieczytelnie p. d., opisany ołówkiem 
l. d.: Marientor in Marienburg; w oprawie

cena wywoławcza: 400 zł

45
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Zamek w Kwidzynie

akwaforta, papier, 19,5 × 27,3 cm 
(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem nieczytelnie p. d.: 
M. Fri.., opisana ołówkiem l. d.: 
Marienwerder; w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł
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49
Hugo Ulbrich
(1867–1928)

Zamek 
w Malborku, 
1907 r. (?)

akwaforta, papier, 
57 × 81 cm
sygn. ołówkiem 
p. d.: Hugo Ulbrich 
190…

cena wywoławcza: 
2 000 zł

48
Jul. Bock

(XIX w.)

Widok zamku 
w Kwidzynie 

od strony 
południowej, 

1837 r.

Marienwerder v. 
d. Südseite/erbaut 

a. 1233
tusz, ołówek, 

akwarela, 
18,5 × 27,5 cm

sygn. l. d.: Jul. Bock 
ud. nat. del.

cena wywoławcza: 
4 000 zł
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50
C.A. Mann
(XIX w.)

Zamek malborski od strony Nogatu

Wejście główne do zamku 
malborskiego

wyd.: Lith. Inst. v C.G. Kanter, Kwidzyn
litografia, papier, 14 × 21 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Gez. u. lith. v. C. A. Mann  
(gedr. v. Otto Grote)

cena wywoławcza: 450 zł

51
Berthold Frantz Hellingrath

(1877 Elbląg – 1954 Hanower)

Widok zamku w Malborku od 
strony Nogatu

akwaforta, papier, 15 × 19 cm  
(odcisk płyty)

sygn. ołówkiem p. d.: B.Hellingrath

cena wywoławcza: 600 zł
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53
Roman Bertel
(XIX/XX w.)

Widok na Zamek w Malborku

akwaforta, akwatinta, papier, 
13 × 20 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: Roman Bertel, 
opisany ołówkiem l. d.: Die Marien-
burg; w oprawie

cena wywoławcza: 450 zł

52
Alfred Jensen

(1859 Randers – 1935 Hamburg)

Zamek w Malborku

akwaforta, papier, wym. kompozycji 
18 × 26,5 cm

sygn. ołówkiem p. d.: AJensen, opisany 
ołówkiem l. d.: Marienburg; w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł

54
Północna elewacja  
zamku w Malborku

Die Marienburg in Preussen
Verlag der Kunst-Anstalt des 

Oesterreichischen Lloyd, Triest, 
ok. 1850 r.

staloryt, wym. kompozycji 
18 × 14 cm

cena wywoławcza: 80 zł
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55
Albrecht Bruck
(1874 Lubań – 1964 Teltow)

Ulica Piwna

akwaforta kolorowana, 26,5 × 19,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: ABruck, opis. ołówkiem 
l. d.: Danzig Jopengasse; w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł

57
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Widok na Długie Pobrzeże

akwaforta kolorowana, 19 × 26 cm
sygn. ołówkiem p. d. nieczytelnie, opisany 

ołówkiem l. d.: Danzig Lange Brücke;  
w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł

56
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Ulica Piwna

akwaforta kolorowana, 14 × 9,5 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d. nieczytelnie, opis. 
l. d.: Danzig; w oprawie

cena wywoławcza: 300 zł



29AUKCJA DAWNY GDAŃSK I OKOLICE (3)  | 4 CZERWCA 2016

58
W. Weigel
(1 poł. XX w.)

Ulica Piwna

akwarela, papier, 58 × 44 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: W. Weigel Hbg.

cena wywoławcza: 1 000 zł

59
W. Weigel
(1 poł. XX w.)

Żuraw Gdański

akwarela, papier, 58 × 44 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: W. Weigel Hbg.

cena wywoławcza: 1 000 zł

60
Artysta nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Gdański ratusz

akwaforta kolorowana, 22,5 × 17 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d. nieczytelnie, opis. ołówkiem l. d.: 
Danzig Rathaus, śr. d.: Orig. Rad.; w oprawie

cena wywoławcza: 400 zł
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61
Friedrich Eduard 
Meyerheim
(1808 Gdańsk – 1879 Berlin)

Brama Wyżynna od 
południowego zachodu, 
1839 r.

Das Hohe Thor zu Danzig
wyd. Verlag d. Buch- u. Kun-
sthandlung v. Fr. Sam. Gerhard 
in Danzig; Lith. Inst. von 
A. Rahnke in Elbing
sygn. l. d.: gez. v. E. Meyerhe-
im, śr. d.: Lith. Inst. von  
A. Rahnke in Elbing/DAS 
HOHE THOR ZU DANZIG./
Verlag d. Buch- u. Kunsthan-
dlung v. Fr. Sam. Gerhard in 
Danzig, p. d.: Red. U. Lith.  
v. F. Bils, Königsberg 1839.
litografia, wym. arkusza 
23,2 × 29,2 cm; stan zacho-
wania dobry, drobne plamki

cena wywoławcza: 1 200 zł

62
Aloisius Jędrzejewski

Kościół parafialny 
w Lalkowach

Rycina ukazująca kościół 
w Lalkowach, zniszczony 
w pożarze w 1862 roku; 

w podtytule: „Na pamiątkę 
ofiary udzielającym na 

przelanie dzwonów kościoła 
Lalkowskiego w miesiącu 

listo/padzie roku 1851 r.”; 
wyd. C. G. Röthe, Grudziądz, 

ok. 1855 r.
litografia, papier, wym. 

arkusza 27 × 34 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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63
Friedrich 

Eduard 
Meyerheim

(1808 Gdańsk – 
1879 Berlin)

Danzig, gesehen 
aus dem 

Schweinsköpfer 
Walde

Gdańsk widziany 
z Lasu Świńskich 
Głów w Lipcach, 

1832 r.
Lit. Inst. v. L. Sachse 
& Co., Berlin, Verlag 

der Gerhardschen 
Buchhandlungen, 
Gdańsk, 1864 r.

litografia, 
32,3 × 40 cm,

cena wywoławcza: 
2 000 zł

64
Danzig

Panorama Gdańska 
według rysunku 
Wüstenecka
wyd. F. Sala & Co., 
Berlin, ok. 1840 r.
litografia kolorowana 
akwarelą, wym. 
26,5 × 36,5 cm; 
rzadkość

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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66
Johann Friedrich 
Frick (1774–1850)

Friedrich Gilly 
(1772–1800)

Procesja 
w Letnim 
Refektarzu 
Pałacu Wielkiego 
Mistrza

rycina pochodząca 
z dzieła „Schloss 
Marienburg in Preus-
sen. Nach seinen 
vorzüglichsten…“,  
Berlin 1799 r.
akwatinta, papier, 
wym. 28 × 45 cm 
w świetle oprawy; 
sygn. śr. d.: gezeich 
u: decetyt von F. Frick 
die Prozession nach 
e. Entwurf des 
F. Catel; stan zacho-
wania dobry, drobne 
plamki; w oprawie

cena wywoławcza: 
1 200 zł

65
D. Schulz
Georg Paul Busch 
(?–1756)

Dantzig im Prospect der Weichsel-Seite,  
unter der Russisch-Sächsischen Belagerung 1734

Oblężenie Gdańska przez wojska rosyjskie i saskie w 1734 roku
miedzioryt, 37,5 × 65,3 cm (odcisk płyty)
Lit.: Imago Poloniae, H31/1

cena wywoławcza: 4 000 zł
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67
Johann Friedrich 
Frick (1774–1850)

Friedrich Gilly 
(1772–1800)

Wielki Refektarz

rycina pochodząca z dzieła 
„Schloss Marienburg in 
Preussen. Nach seinen 

vorzüglichsten…“,  
Berlin 1799 r.

akwatinta, papier,  
wym. 36 × 48 cm 

w świetle oprawy; sygn. 
p. d.: geoezt von F. Frick; 

stan zachowania dobry, 
niewielkie rozdarcie po 
prawej stronie, drobne 

plamki; w oprawie

cena wywoławcza: 
1 200 zł

68
Johann Friedrich Frick (1774–1850)

Friedrich Gilly (1772–1800)

Korytarz zamku w Malborku

rycina pochodząca z dzieła „Schloss Marienburg in 
Preussen. Nach seinen vorzüglichsten…“, Berlin 1799 r.
akwatinta, papier, wym. 35 × 23 cm w świetle oprawy; 
sygn. p. d.: geoetzt v. F. Frick; stan zachowania dobry, 

zagniecenia w narożnikach; w oprawie

cena wywoławcza: 800 zł
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69
Mapa państwa zakonu 
krzyżackiego w XIV wieku

Das deutsche Ordensland im 
14. Jahrhundert
Deutscher Verlag und Propyläen, 
Berlin, 1930 r.
wym. arkusza 42 × 59 cm

cena wywoławcza: 350 zł

70
Sebastian Münster
(1489–1552)

Danzich

Panoramiczny widok Gdańska, pochodzący z dzieła 
S. Münstera „Cosmographia”, Bazylea, 1628 r.
drzeworyt kolorowany, wym. arkusza 37 × 23 cm, 
wym. widoku 12,7 × 17,3 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

71
Sebastian Münster
(1489–1552)

Danzich

Panoramiczny widok Gdańska, pochodzący z dzie-
ła S. Münstera „Cosmographia”, Bazylea, 1628 r.
drzeworyt, wym. arkusza 32,8 × 20,5 cm,  
wym. widoku 12,7 × 17,3 cm

cena wywoławcza: 650 zł



35AUKCJA DAWNY GDAŃSK I OKOLICE (3)  | 4 CZERWCA 2016

72
Georg Braun 

(1541–1620)

Frans 
Hogenberg 
(1535–1590)

Dantzigt

Widok Gdańska od 
strony północno-

-zachodniej, 1575 r.
miedzioryt 

kolorowany, papier, 
33 × 49 cm  

(odcisk płyty)
Lit.: Dantiscum 

Emporium Totius 
Europae Celeberri-

mum, G95/1

cena wywoławcza: 
4 300 zł

73
Erik Dahlbergh 

(1625–1703)

Dantiscum/
Ichnographia 
Urbi Gedani  
et Castelli…

Widok, plan i mapa 
okolic Gdańska; 

rycina pochodząca 
z dzieła S. Pufen-
dorfa „ De Rebus 

a Carolo Gustavo…”, 
Norymberga, 1696 r.

miedzioryt koloro-
wany, papier, wym. 
płyty 30 × 38,5 cm

Lit.: Dantiscum 
Emporium Totius 

Europae Celeberri-
mum, G95/6; s. 252

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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74
Auguste-Henri Dufour (1798–1865)

Charles Dyonnet (XVIII/XIX w.)

Plan de la ville de Dantzig  
et de ses environs

Plan Gdańska i okolic, Paryż, 1845–1862
staloryt, wym. arkusza 27,5 × 44 cm

cena wywoławcza: 150 zł

76
Matthäus Merian
(1593–1650)

Wahre Contrafactur der Statt 
Elbing wie diesselbe…

Widok Elbląga, odwrócony w stosunku 
do rzeczywistego widoku, podczas 
oblężenia przez Szwedów w 1626 r., 
Frankfurt nad Menem, 1646 r.
miedzioryt, wym. 23,5 × 32 cm

cena wywoławcza: 900 zł

75
Elbing

Plan Elbląga, pochodzący z dzieła M. Zeillera 
i J. Janssoniusa „Itinerarium Germaniae…”, 
Amsterdam, 1658 r. Plan został wykonany  

prawdopodobnie ok. 1642 r.  
przez J. Bassa lub J. Hoffmanna
miedzioryt, wym. 10,5 × 13 cm

lit.: Dantiscum Emporium…, G73/3

cena wywoławcza: 500 zł
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77
Pieter van der Aa

(1695–1733)

Elbing, Ville de la Prusse Royale

Widok Elbląga, odwrócony w stosunku  
do rzeczywistego widoku, Leyda,  

początek XVIII w.
akwaforta, papier, 25,8 × 35 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 800 zł

79
Gabriel Bodenehr II

(1664–1758)

Der Weixelstroom von 
Danzig bis zum Auslauf  

in die Oost See

Plan Gdańska i mapa ujścia Wisły, 
pochodzący z dzieła Force d’Eu-
rope…, Augsburg, 1720–1740; 
miedzioryt, dwa arkusze; wym. 

mapy 16 × 34,3 cm

cena wywoławcza: 800 zł

78
Erik J. Dahlbergh (1625–1703)

Francois de Lapointe (2 poł. XVII w.)

Delineatio Geometrica Civitatis 
Elbingensis…

Plan Elbląga i jego fortyfikacji, pochodzący 
z dzieła S. Pufendorfa „Historie du Regne de 
Charles Gustave…” Norymberga, 1697 r.
miedzioryt, 25,3 × 31,8 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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80
Abraham Ortelius 
(1527-1598)

Pomeraniae Wandalicae  
regionis typ.

Mapa Pomorza, pochodząca z dzieła 
„Theatrum orbis terrarum”, Antwerpia, 
1573-1612;
miedzioryt kolorowany, 17 x 50 cm 
w świetle passe-partout; mapa 
zamieszczona była wspólnie na jednej tablicy 
z dwoma innym mapami; w oprawie

cena wywoławcza: 900 zł

82
Abraham Ortelius
(1527–1598)

Prussiae descriptio ante 
aliquot…

Mapa Prus, pochodząca z dzie-
ła „Theatrum orbis terrarum”, 
1570–1584
miedzioryt kolorowany, wym. 
mapy 30,3 × 19,2 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł

81
Joannes Janssonius

(1588–1664)

Tractuum Borussiae circa 
Gedanum et Elbingam…

Mapa Żuław Wiślanych według 
Olofa Hanssona Svarta, stan 

pierwszy, 1641 r. Mapa opra-
cowana do celów wojskowych 

jesienią 1626 r., po zajęciu 
Żuław Wiślanych przez wojska 
szwedzkie. Przedstawia ujścia 

Wisły między Gdańskiem, 
Elblągiem i Gniewem;

miedzioryt kolorowany, 
41,5 × 49 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 2 200 zł
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83
John Bew 

(? –1793)

John Lodge 
(1755–1796)

A Correct Map 
and Chart of the 

Catagatte and 
the Baltic Sea…

Mapa Wybrzeży 
Morza Bałtyckiego, 

Londyn, 1782 r.
miedzioryt koloro-

wany, wym. arkusza 
28,7 × 38,2 cm; 

przycięte marginesy

cena wywoławcza: 
2 000 zł

84
Johann Baptist 

Homann 
(1664–1724)

Regnum 
Borussiae 

Gloriosis auspicÿs 
Serenissimi  

e Potentissimi…

Mapa Królestwa 
Prus, wydana z okazji 
koronacji królewskiej 
Fryderyka I Pruskiego 

(Fryderyka III) 
w 1701 r., Norym-

berga, po 1715; 
późniejszy wariant 

mapy wydanej 
ok. 1702 roku

miedzioryt koloro-
wany, wym. mapy: 

60 × 48,6 cm; stan 
dobry, po konserwacji, 
uzupełnione margine-
sy, brak odcisku płyty

cena wywoławcza: 
850 zł



40 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

85
Franz Ludwig Güssefeld
(1744–1808)

Borussiae Occidentalis Tabula

Mapa Prus Zachodnich z Dystryktem Noteci; 
u góry, po lewej stronie, mapka południowej 
części Dystryktu Noteci oraz mapka Warmii; wyd. 
Spadkobiercy Homanna, Norymberga, 1775 r., 
miedzioryt kolorowany, wym. 59,5 × 47 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 800 zł

87
Louis Vivien de Saint- 
-Martin (1802–1897)

Giraldon-Bovinet

Carte Generale du Royaume  
de Prusse…
Mapa Królestwa Prus, wyd. 
Menard & Desenne, Paryż 
1842 r. litografia kolorowana 
liniowo, 49,5 × 31,5 cm (odcisk 
płyty), stan bardzo dobry, lekkie 
zabrudzenia marginesów

cena wywoławcza: 350 zł

86
Friedrich Handtke
(1815–1879)

Regierungs-Bezirk Königsberg

Mapa Rejencji Królewieckiej, pochodząca 
z Hand-Atlas des Preussischen Staates, wyd. Carl 
Flemming, Głogów, 1846 r.; wym. 42,6 × 33 cm 
w świetle passe-partout; w oprawie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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88
Paolo Santini 
(1729–1793)

Giuseppe 
Antonio 
Remondini 
(1747–1811)

Carte de 
la Prusse 
Occidentale où 
font traces…

Mapa Prus, 
Wenecja, 1784 r.
miedzioryt 
kolorowany liniowo, 
wym. 46 × 65,5cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
1 100 zł

89
Gilles Robert 
de Vaugondy 

(1688–1766)

Guillaume 
Delahaye 

(1725–1802)

La Prusse 
divisée en 

Prusse Royale…

Mapa Prus Królew-
skich i Książęcych, 

1751 r., pochodząca 
z dzieła „Atlas 

Universel”, Paryż 
1757 r.

miedzioryt 
kolorowany 

liniowo; wym. mapy 
61,3 × 4,85 mm

stan bardzo dobry, 
górny odcisk płyty 

przycięty

cena wywoławcza: 
1000 zł
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90
Erik J. Dahlbergh
(1625–1703)

Ichnographia Castelli ad Caput 
Vistulae vulgo…

Rozwidlenie Wisły, rycina pochodząca 
z dzieła S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo 
Gustavo…”, Norymberga, 1696 r.
miedzioryt, wym. płyty 25 × 31,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

92
Erik Dahlberg
(1625–1703)

Delineatio Geometrica Arcis  
et Civitatis Marienburgensis  
in Borussia…

Plan oblężenia Malborka przez 
wojska szwedzkie w czasie Potopu z lat 
1656–1660. Rycina pochodząca z dzieła 
S. Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gusta-
vo…”, Norymberga, 1696 r., miedzioryt, 
25,2 × 31,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 400 zł

91
Matthäus Merian

(1593–1650)

Abbildung der Schwedischen 
Schantz auff dem 

Weiysselstrom in Preussen 
gelegen

Umocnienia szwedzkie w Gdańskiej 
Głowie; plan twierdzy w rozwidleniu 
Wisły Gdańskiej i Elbląskiej z 1626 

roku, Frankfurt, ok. 1630 r.
miedzioryt, papier, wym. 24 × 29 cm 

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 000 zł
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94
Erik Dahlberg
(1625–1703)

Delineatio et situs Montower Spitze…/
Exquisita delineatio fluvii Nogat…

Plan okolic Mątowskiej Głowy i mapa ujścia 
Nogatu, pochodzący z dzieła S. Pufendorfa 
„De Rebus a Carolo Gustavo…”, Norymberga, 
1696 r., miedzioryt, wym. 26,5 × 31 cm 
w świetle passe-partout; w oprawie
Lit.: Dantiscum Emporium…, G104/2

cena wywoławcza: 400 zł

93
Erik Dahlberg

(1625–1703)

Thorunium/Primaria Prussiae 
Regal Urbis…

Oblężenie twierdzy Toruń przez Szwedów, 
rycina pochodząca z dzieła S. Pufendorfa 

„Caroli Gostavi Suecorum, Gothorum  
et Vandalorum Regis vita et res gestae”, 

Norymberga 1697 r.
miedzioryt, papier, 30 × 38,8 cm  

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 600 zł

95
Erik Dahlberg

(1625–1703)

Ichnographia Castelli Pillav  
et adiacentium locorum…

Plan twierdzy Piława i Zalewu Wiślanego, 
Norymberga, 1729 r.

miedzioryt, 25 × 31,5 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 400 zł
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96
Pieter van der Aa
(1659–1733)

Les trois Iles, 
appellées 
en Allemand 
Werders…

Mapa Żuław Wiślanych, 
ok. 1710 r., zamieszczo-
na w dziele „La Galérie 
agréable du monde…”, 
Lejda 1729 r.
miedzioryt kolorowany, 
29 × 36,4 cm (odcisk 
płyty); rzadki, kolorowany 
w epoce egzemplarz
Lit.: Dantiscum Empo-
rium…, G81/4

cena wywoławcza: 
1 500 zł

97
Johann Baptist 

Homann
(1664–1724)

Regnum Borussiae 
Gloriosis auspicÿs 

Serenissimi 
e Potentissimi…

Mapa Królestwa Prus, 
wydana z okazji koronacji 

królewskiej Fryderyka 
I Pruskiego (Fryderyka III) 

w 1701 r.; pierwsza 
mapa Prus z naniesiony-
mi drogami pocztowymi, 

Norymberga, przed 
1715 r.

miedzioryt koloro-
wany, wym. mapy 

57,5 × 48,5 cm; stan 
dobry, po konserwacji, 
zdublowana na papier, 
odcisk płyty częściowo 

przycięty

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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98
Nicolaes Visscher

(1618–1679)

Tabula Prussiae 
eximia cura 

conscripta…

Mapa Prus Wschodnich, 
Amsterdam, ok. 1630 r.

w lewym górnym rogu 
widok Królewca

miedzioryt kolorowany, 
45,5 × 54,5 cm  

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 
4 500 zł

99
Gerard Mercator
(1512–1594)

Prussia

Mapa Prus, pochodząca 
z dzieła „Atlas sive co-
smographica”, Duisburg 
1585 r.; w prawym 
dolnym rogu, nad ramką 
nota wyd.: Per Gerardum 
Mercatorem Cum 
Priuilegio; na verso tekst 
w jęz. łac.: Borvssia/sive/
Prvssia
miedzioryt kolorowany, 
49 × 37 cm (odcisk 
płyty), stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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100
Victor Malte-Brun
Carte de la Prusse Occidentale

Mapa Prus, Paryż, 1890 r.
wym. arkusza 27.3 × 37,2 cm

cena wywoławcza: 60 zł

102
Danzig mit Neufahrwasser  
und Weichselmünde

Mapa Gdańska i okolic
wyd. F. A. Brockhaus, Lipsk, ok. 1910 r.
litografia, papier, wym. 14 × 21 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 50 zł

101
Mapa Zatoki Puckiej

wyd. Wojskowy Instytut Geograficzny, 
Warszawa 1931 r.

wym. 54 × 43 cm; stan zachowania 
dobry

cena wywoławcza: 300 zł
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103
Nikolaus Creutzburg
(1893–1978)

Atlas der Freien Stadt Danzig

Kommisionsverlag Danziger Verlagsge-
sellschaft, Gdańsk, 1936 r.
35 stron + 29 map, stan dobry, 
niewielkie zaplamienia

cena wywoławcza: 500 zł

104
Album z fotografiami Gdańska 
z lat 1945–1949

dedykowany prezydentowi Gdańska, 
Bolesławowi Nowickiemu;
na pierwszej stronie dedykacja: „Ob. 
Bolesławowi Nowickiemu/Prezyden-
towi Miasta Gdańska/w dniu Jego 
Imienia w r. 1949/pracownicy/Zarządu 
Miejskiego”; album zawiera 75 
fotografii, ilustrujących stan zniszczeń 
powojennych miasta oraz realizacje 
jego odbudowy; oprawa płócienna 
z metaloplastyczną dekoracją 
w postaci herbu miasta i ornamentów 
w narożnikach

cena wywoławcza: 1800 zł
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106
Jeremiasz Falck

(1610 Gdańsk – 1677 tamże)

Alegoria Dnia, 1645 r.

według Joachima von Sandrarta
miedzioryt, wym. arkusza 34 × 24,6 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł

105
Jeremiasz Falck
(1610 Gdańsk – 1677 tamże)

Złożenie Jezusa do grobu

miedzioryt, wym. arkusza 41 × 29 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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107
Kasper Schütz
(1540–1594)

Gdańskie prawo spadkowe, 
1589 r.

Kurtzer und grundtlicher Bericht 
von Erbfallen wie es damit im Lande 
Preussenn nach Magdeburgischem, 
Sachsischen und Cullmmischem Rechte, 
frei und gewonheit gehaltten wirdt. Und 
sunderlich was diessfalss der Königlichen 
Stadt Dantzigk Recht und gebrauch ist. 
Gdańsk, 1589 r.
Rozprawa poświęcona stosowanemu 
w Gdańsku prawu spadkowemu na tle 
funkcjonującego w Prusach Królewskich 
prawa magdeburskiego, saskiego i cheł-
mińskiego. Przeznaczona dla gdańskich 
instytucji sądowniczych. Autorem jest 
Kasper Schütz, sekretarz miejski, wybitny 
historyk Gdańska, autor kroniki „Historia 
Rerum Prussicarum”. Oprawa z przełomu 
XVI i XVII w., z czerwonego pergaminu, 
ze śladami skórzanych troczków, na które 
była zamykana, dobrze zachowana. Pismo 
staranne, sporadycznie użyty cynober. 
Język niemiecki. Wymiary 32,5 × 20 cm. 
Wielka rzadkość.

cena wywoławcza: 15 000 zł
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108
Andreas Stech  

(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Elias Hainzelmann  
(1640–1693)

Portret Ernsta Gottfrieda Heysego, 
1693 r.

doktor medycyny i profesor Gimnazjum 
Akademickiego w Gdańsku (1657–1692)

miedzioryt, wym. arkusza 30,3 × 19,5 cm
sygn. na płycie, na otoku: Andreas Stech 
pingebat. Elias Hainzelmann sculp. Aug. 

Vind. 1693.

cena wywoławcza: 900 zł

109
Andreas Stech  
(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Leonhard Heckenauer 
(1655 Augsburg – 1704 Monachium)

Portret Andreasa Bartha, 1702 r.

pastor kościoła św. Katarzyny w Gdańsku 
(1642 Gdańsk – 1701 tamże)
miedzioryt, wym. arkusza 32,9 × 23 cm
sygn. na płycie, na otoku: Andreas Stech 
pingebat. 1684. Leonhard Heckenauer 
Sculp: 1702.

cena wywoławcza: 900 zł
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111
Andreas Stech  

(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Elias Hainzelmann  
(1640–1693)

Portret Samuela Schelwiga, 1692 r.

pastor kościoła św. Trójcy w Gdańsku, rektor 
tamtejszego Gimnazjum Akademickiego (1643 

Leszno – 1715 Gdańsk)
miedzioryt, wym. arkusza 31 × 21,5 cm

sygn. na płycie l. d.: Andr. Stech Pinxit, p. d.: 
Elias Hainzelmann Sculpsit. 1692.

cena wywoławcza: 900 zł

110
Andreas Stech  
(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Pieter van Gunst  
(ok. 1659 Amsterdam – ok. 1732 tamże)

Portret Stefana Waltera, 1695 r.

pastor kościoła śś. Piotra i Pawła 
w Gdańsku
miedzioryt, 28,8 × 17 cm (odcisk płyty)
sygn. l. d.: Andr. Stech pinx., l. d.: 
P. v. Gunst sculp.

cena wywoławcza: 900 zł
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113
Andreas Stech

(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk) 

Anton Wetzel
Portret Ephraima Praetoriusa

pastor kościoła św. Jakuba w Gdańsku (1657 
Gdańsk – 1723 Toruń)

miedzioryt, wym. arkusza 24,3 × 18,4 cm; sygn. 
na płycie l. d.: Andreas Stech pinxit., p. d.: Anton 

Wetzel sculpsit; poniżej napis odręczny: 1698 zum 
Lazareth, 1702. St Jacob. 1705 nach Thoren als 

Senior Mini… Obit 1723.

cena wywoławcza: 900 zł

112
Andreas Stech (1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Jacob von Sandrart (1630 Frankfurt n. Menem 
– 1708 Norymberga)

Portret Joannesa Neunachbara

teolog, pastor kościoła NMP w Toruniu (1624–1680)
miedzioryt, wym. arkusza 31 × 21,6 cm
sygn. na płycie l. d.: Andr. Stech delin./Jacob 
Sandrart Sculp. Norimberge.

cena wywoławcza: 900 zł
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115
Andreas Stech (1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Gerard Edelinck (1640/49 Antwerpia – 1707 Paryż)

Portret Daniela Schradera

rajca i konsul gdański (1642–1693), 1694 r.
miedzioryt, 30,5 × 20,5 cm (odcisk płyty)
sygn. na płycie l. d.: Andr’ Stech pinx,  
p. d.: Edelinck sculp. 1694 CP.R.

cena wywoławcza: 900 zł116
August Witt

Marienburg, das 
Haupthaus des 

deutschen Ritter-Ordens

wyd. Wilhelm Koch, Królewiec, 
1854 r.

127 stron, 2 rozkładane tablice 
z widokami elewacji i wnętrza 

zamku w Malborku; stan za-
chowania dobry, drobne plamki 

na poszczególnych stronach

cena wywoławcza: 
1 500 zł

114
Andreas Stech
(1635 Słupsk – 1697 Gdańsk)

Herb rodu Engelke

miedzioryt, wym. arkusza 29,5 × 21 cm
sygn. na płycie l. d.: A. Stech Delin., p. d.: Ni: Lang Sc

cena wywoławcza: 800 zł
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117
Gwiazdozbiór Wagi
XIX/XX w.

według ryciny pochodzącej z dzieła Jana Heweliusza „Firma-
mentum Sobiescianum sive Uranographia”, Gdańsk 1687 r.; 
według rys. Andreasa Stecha
druk ręcznie kolorowany akwarelą, papier żeberkowy,  
wym. arkusza 43 × 52 cm

cena wywoławcza: 500 zł

118
Serenissimo, potentissimo ac invictissimo...
XIX/XX w.

według ryciny pochodzącej z dzieła Jana Heweliusza „Firma-
mentum Sobiescianum sive Uranographia”, Gdańsk 1687 r.; 
wedlug rys. Andreasa Stecha
druk ręcznie kolorowany akwarelą, papier żeberkowy z filigra-
nem, wym. arkusza 43 × 52 cm

cena wywoławcza: 500 zł

119
Gwaizdozbiór Panny
XIX/XX w.

według ryciny pochodzącej z dzieła Jana Heweliusza „Firma-
mentum Sobiescianum sive Uranographia”, Gdańsk 1687 r.; 
według rys. Andreasa Stecha
druk ręcznie kolorowany akwarelą, papier żeberkowy,  
wym. arkusza 43 × 52 cm

cena wywoławcza: 500 zł

120
Gwiazdozbiór Skorpiona
XIX/XX w.

według ryciny pochodzącej z dzieła Jana Heweliusza „Firma-
mentum Sobiescianum sive Uranographia”, Gdańsk 1687 r, 
według rys. Andreasa Stecha
druk ręcznie kolorowany akwarelą, papier żeberkowy,  
wym. arkusza 43 × 52 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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121
Daniel Chodowiecki
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Kobiety nad rzeką

ilustracja do opowiadania „Najważniejsza chwila w życiu Minny”, 
1794 r.; rycina tytułowa do czasopisma „Leipziger Monatsschrift”
akwaforta, papier, 15,8 × 9,4 cm (odcisk płyty)
sygn. p. d: D. Chodowiecki del: 86 Sc: 1794

cena wywoławcza: 150 zł

124
Daniel Chodowiecki
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Zajęcia dam (Occupations des Dames), 1780 r.

6 rycin (brak pozostałych 6 z serii)
akwaforta, papier, wym. kompozycji 8 × 4,9 cm; każda rycina 
sygn. l. d.: D Chodowiecki del. & sculps.

cena wywoławcza: 180 zł

122
Daniel Chodowiecki

(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Pracownia malarza (Cabinet d’un peintre), 1771 r.

rycina przedstawiająca rodzinę Daniela Chodowieckiego
akwaforta, papier, 18 × 23 cm (odcisk płyty)

sygn. na płycie l. d.: Gravè par D. Chodowiecki  
a Berlin en. 1771; w oprawie

cena wywoławcza: 500 zł

123
Daniel 
Chodowiecki
(1726 Gdańsk – 
1801 Berlin)

Wesoła zabawa 
przy stole, 1788 r.

ilustracja do powieści  
Ch. Bretznera „Życie 
pewnego łajdaka”
akwaforta, papier, 
13,8 × 9,2 cm  
(odcisk płyty)
sygn. l. d: Chodowiecki 
del., p. d.: Geyser sc.; 
w oprawie

cena wywoławcza:  
150 zł
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125
Album von Danzig

6 tablic z fotografiami Gdańska (brak czterech z kompletu)
L. Sauniers Buchhandlung G. Horn., 1910 r.
druk, papier, wym. fotografii 17,5 × 23,5 cm, wym. 
arkusza 34 × 40 cm; stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 180 zł

126
Album z fotografiami Gdańska

Danzig. farbige und 24 einfarbige 
Tafeln...
wyd. Angelsachsen-Verlag, Brema, 
1 poł. XX w.
stan zachowania dobry, plamki na 
poszczególnych kartkach

cena wywoławcza: 130 zł

127
Das deutsche Danzig im Wandel 

der Zeit in 60 Bildern

Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H. 
(Paul Rosenberg), Gdańsk, 1927 r.

74 strony z czarno-białymi ilustracjami – 
reprodukcje rycin i obrazów ukazujących 

Gdańsk, począwszy od XVI wieku; stan 
zachowania dobry, podniszczona obwoluta

cena wywoławcza: 40 zł
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129
Komplet minipocztówek 

z widokami Gdyni

12 sztuk; Fotobrom, Gdynia, ok. 1930 r.
wym. 5,3 × 8,7 cm; stan zachowania 

bardzo dobry

cena wywoławcza: 130 zł

130
Komplet minipocztówek 
z widokami Gdańska

10 sztuk, wyd. Trinks & Co., 
Lipsk, l. 20.–30.
wym. 8,6 × 6,5 cm, stan 
zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 130 z

128
Johann Carl Schulz
(1801–1873)

Das malerische 
Danzig um 1850

Seria miedziorytniczych 
reprodukcji akwafort 
J. Schulza, wyd. Danziger 
Verlagsgesellschaft (Paul 
Rosenberg), 1922 r.; 
500 egzemplarzy; nr 329
Teka zawiera 9 
tablic przedstawiających 
Gdańsk + karta tytułowa 
(brak 1. tablicy); wym. 
arkusza 59,7 × 47,4 cm; 
stan zachowania bardzo 
dobry

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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131
Benedykt Andrzej 
Krzywiec
Polska polityka 
wojenno-morska

Liga Morska i Kolonial-
na, Warszawa 1934 r.
31 stron, stan zachowa-
nia dobry

cena wywoławcza: 
70 zł 

134
Kieszonkowy plan Gdyni

wyd. E. W. Kovacs, l. 40.

stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 70 zł

132
Port w Gdyni i jego urządzenia

Gdynia 1936 r.

67 stron, dołączony plan portu; stan 
zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 70 zł

133
Port Gdański

oprac. Rada Portu i Dróg Wodnych w Gdańsku; 
Warszawa 1929 r.

76 stron z ilustracjami, dołączony plan portu oraz 
wykres „Obszar ciążenia portu gdańskiego”; stan 
zachowania dobry, okładka twarda, podniszczona

cena wywoławcza: 200 zł
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135
Program Festiwalu 
Wagnerowskiego w 1940 r.

Richard Wagner – Festspiele 1940: 
Zoppoter Waldoper, Gdańsk, 1940 r.
27 stron; stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 80 zł

138
Album z widokami Sopotu 
i okolic

Album von Zoppot und Umgebung
wyd. R. Barth, Buchhandlung, Gdańsk, 
ok. 1910 r.
zawiera 22 czarno-białe fotografie Sopotu, 
Oliwy i Gdańska; stan dobry, uszkodzona 
okładka

cena wywoławcza: 200 zł

136
Friedrich Albert Meyer
(XIX/XX w.)

Die Zoppoter Waldoper, ein Weg 
zum neuen deutschen Theater

wyd. Schlieffen, Berlin, 1934 r.; 63 
strony, 14 stron z fotografiami; stan dobry

cena wywoławcza: 150 zł

137
Kleine Chronik von Danzig

Danziger Verlags-Gesellschaft m.b.H.  
(Paul Rosenberg), Gdańsk, 1939 r.
30 stron, 15 czarno-białych ilustracji – reprodukcji 
rycin, obrazujących dzieje miasta; stan bardzo 
dobry

cena wywoławcza: 60 zł
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139
Telegram

Wolne Miasto Gdańsk, 11.05.1934
rozkładany, podwójny wkład; stan 
zachowania dobry, papier nieco 
zaplamiony

cena wywoławcza: 500 zł

141
Telegram

Nasz Bałtyk polskim na wieki
24.04.1938 r.
stan zachowania dobry, ślady zagięć

cena wywoławcza: 250 zł

140
Telegram

Morze to wielkość i bogactwo narodu!
Gdynia, 24.04.1938 r.

stan zachowania bardzo dobry, ślady zagięć

cena wywoławcza: 300 zł
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144
Szyld dziennika gdańskiego 
„Danziger Neueste 
Nachrichten”

1 poł. XX w.
dziennik wydawany w latach 
1894–1944
blacha metalowa malowana, 
wym. 16 × 36 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

142
Plakieta upamiętniająca 
2. Międzynarodowy Rajd 
Policyjny, Gdańsk 1931 r.

Na awersie napis: 2. INTER-
NATIONALE/POLIZEI STERN-
FAHRT/DANZIG 1931
mosiądz, emalia, 6,2 × 7,2 cm; 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 1 000 zł

145
Dyplom Mistrza 

Fryzjerskiego

(Hedwiga Kühla), wydany 
w Gdańsku, 29.12.1942 r.

papier, 46,5 × 35 cm;  
w oprawie

cena wywoławcza: 100 zł

143
Plakieta z herbem 
Gdańska

Warszawa, 1 poł. XX w.

srebro p. 3, emalia; wym. 
8,5 × 6,5 cm; etui

cena wywoławcza: 1 000 zł
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146
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 3 marki
seria C, numeracja pięciocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk szary, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
czerwona pieczęć o śr. 30 mm; stan III, zgięty w połowie

cena wywoławcza: 120 zł

147
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 5 marek
seria B, numeracja czterocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk zielony, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
czerwona pieczęć, śr. 30 mm, z napisem MAGISTRAT DER STADT 
ELBING; stan III, zgięty

cena wywoławcza: 120 zł

148
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 5 marek
seria B, numeracja czterocyfrowa, cyfry numeracji duże, papier 
biały, druk zielony, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
bez czerwonej pieczęci; stan III, zgięty
Przeznaczone do obiegu bony posiadały odciśniętą suchą pieczęć, 
dodatkowo w latach następnych stemplowano je dodatkową  
pieczęcią tuszową, w kolorze czerwonym. Bony nieposiadające 
odcisku tuszowej pieczęci były w obiegu tylko w roku 1914  
i są znacznie rzadsze.

cena wywoławcza: 200 zł

149
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 10 marek
seria F, numeracja czterocyfrowa, cyfry w numeratorze duże, papier 
biały, druk jasno-fioletowy, jednostronny, sucha pieczęć, bez pieczę-
ci tuszowej; stan III, złamany
Bardzo rzadki bon, z drugiej emisji, wycofany z obiegu jeszcze 
w 1914 roku.
Bony bez czerwonej pieczęci, z numeracją trzy- i czterocyfrową 
pochodzą wyłącznie z obiegu. Stąd niemal niespotykane są 
w stanach nieobiegowych.

cena wywoławcza: 250 zł
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150
Bon zastępczy, Elbląg, 1.11.1918

nominał: 50 marek
drukarnia Reinhold Kuhn, Elbląg
seria V, numer sześciocyfrowy, papier żółto-szary, druk 
fioletowo-niebieski, jednostronny,
perforacja umieszczona w czterech rogach; na odwrocie 
suchy stempel, śr. 25 mm; RRR, stan I
Bardzo rzadki bon stemplowany nową małą suchą pieczęcią, 
w obiegu jedynie do połowy 1919 roku. Nominowany był 
w marce wojennej, tzw. Kriegsmarka. Bardzo wysoki nominał 
z powodu powojennej inflacji został szybko z obiegu wycofany. 
Wymiana ich odbywała się pośpiesznie i noszą w różny spo-
sób nabijaną perforację. Taki układ otworów perforacyjnych 
nie był dotąd znany. Najczęściej cztery otwory wykonane 
specjalnym dziurkaczem znajdowały się w środku bonu, ten 
został skasowany, zapewne zwykłym biurowym dziurkaczem.

cena wywoławcza: 550 zł

151
Bon zastępczy, Elbląg, 1.11.1918

nominał: 10 marek
drukarnia Reinhold Kuhn, Elbląg
seria V, numeracja sześciocyfrowa, papier biały, druk jasnozielony, 
perforowany, jednostronny, na odwrocie suchy stempel, śr. 31 cm; 
stan I
po wycofaniu na przełomie 1916/1917 roku bonów pierwszej 
emisji, rada miasta wprowadziła w 1918 roku do obiegu nowy wzór 
bonów, wydrukowanych w miejscowej drukarni Reinholda Kuhna. 
Nominowany w marce wojennej, tzw. Kriegsmarka.

cena wywoławcza: 350 zł

152
Bon zastępczy, Elbląg, 1.11.1918

nominał: 20 marek 
drukarnia Reinhold Kuhn, Elbląg
seria B-V, numer sześciocyfrowy, papier biały, druk różowo-
-czerwony, perforowany, jednostronny; na odwrocie suchy stempel, 
śr. 15 mm; stan III, zgięty
Bardzo rzadki, stemplowany nową małą suchą pieczęcią, w obiegu 
jedynie do połowy 1919 roku. Nominowany w marce wojennej, 
tzw. Kriegsmarka.

cena wywoławcza: 120 zł

153
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 3 marki
seria C, numeracja pięciocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk szary, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć; 
stan III, zgięty
Rzadki bon, bez czerwonej tuszowej pieczęci; wycofany z obiegu już 
w 1914 roku.

cena wywoławcza: 120 zł
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154
Bon zastępczy, Elbląg, 
1.04.1920

nominał: 50 fenigów
seria VII, numer pięciocyfrowy, papier 
różowy, bez dodatkowych pieczęci; 
rzadki bon, w obiegu jedynie przez kilka 
miesięcy 1920 roku; stan I

cena wywoławcza: 250 zł

155
Bon zastępczy, Elbląg, 
16.07.1918

nominał: 50 fenigów
seria III, numeracja pięciocyfrowa, papier 
szaro-zielony, u dołu stempel; stan I

cena wywoławcza: 140 zł

156
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 10 marek
seria A, numeracja pięciocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk różowy, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
dodatkowo ostemplowany na awersie czerwoną pieczęcią; stan III, 
zginany
Bon obiegowy, używany w latach 1914–1916.

cena wywoławcza: 250 zł

157
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 20 marek
seria A, numeracja czterocyfrowa, papier biały, druk zielony, 
jednostronny, sucha pieczęć, śr. 31 mm, bez czerwonej pieczęci; 
stan III, złamany w środku
Bardzo rzadki bon. Należy do wczesnej emisji bonów w 1914 roku. 
Pierwsze wprowadzane do obiegu numerowano trzycyfrową nume-
racją, potem, z uwagi na coraz większe zapotrzebowanie miasta na 
zastępczy pieniądz, wprowadzono czterocyfrową numerację. W koń-
cu zdecydowano się używać numeratora z pięcioma cyframi. Bon 
wycofany z obiegu jeszcze w 1914 roku, przed wprowadzeniem 
wymogu umieszczania dodatkowej pieczęci.

cena wywoławcza: 150 zł
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158
Bon zastępczy, Elbląg, 1.03.1921

odwrotka, nominał: 50 fenigów
seria VIII, numer pięciocyfrowy (niski), karton 

czerwono-żółty; dmiana ta należy do rzadszych 
bonów miejskich, poza Elblągiem na takie 

błędne bony nie natrafiono; RR, stan I

cena wywoławcza: 250 zł

159
Bony zastępcze, Elbląg

1.03.1921, nominał: 50 fenigów
1.03.1921, nominał: 50 fenigów, 

odwrotka
seria 8, numer pięciocyfrowy, karton 

czerwono-żółty; stan III+, stan I-

cena wywoławcza: 250 zł

160
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 1 marka
seria E, numeracja pięciocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk żółty, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
bez czerwonej pieczęci; stan I

cena wywoławcza: 350 zł

161
Bon zastępczy, Elbląg, 5.08.1914

nominał: 2 marki
seria D, numeracja pięciocyfrowa, cyfry numeracji małe, papier 
biały, druk różowy, jednostronny, perforowany, sucha pieczęć, 
bez czerwonej pieczęci; stan III, zginany
Bon rzadki, w obiegu tylko w 1914 roku.

cena wywoławcza: 250 zł
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163
Medal srebrny z wystawy rolniczej

Na awersie: napis w otoku z liści lauro-
wych: EHRENPREIS/FÜR/LANDWIRT/
SCHAFTLICHE/LEISTUNGEN; na rewersie: 
orzeł pruski z inicjałami FR, wokół napis: 
LANDWIRTSCHAFTSKAMMER F. D. PROV. 
WESTPREUSSEN
srebro, m. 25 g., śred. 3,8 cm; stan zachowa-
nia dobry

cena wywoławcza: 1 900 zł

164
Medal brązowy z wystawy rolniczej

Na awersie: napis w otoku z liści laurowych: 
EHRENPREIS/FÜR/LANDWIRTH/SCHAFTLI-
CHE/LEISTUNGEN; na rewersie: orzeł pruski 
z inicjałami FR, napis: LANDWIRTHSCHAFT-
SKAMMER F. D. PROV. WESTPREUSSEN
brąz, śred. 3,8 cm; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 1 000 zł

162
Medal religijny,  
tzw. Gottvertrauen  
(Ufność w Bogu)

Johann Höhn Starszy (1607–1664, 
w Gdańsku czynny od 1636 r.), 1629 r.

Na awersie: postać kobiety trzymająca krzyż 
w lewej ręce i miecz w prawej, nad płonącym 
na ołtarzu sercem, u góry, wyłaniająca się 
z chmur, ręka boska koronująca kobiecą 
postać, wokół napis: IM CREUTZE NUR 
BESTAENDIG SEY; na rewersie: ręka 
boska wyłaniająca się z chmur z ośmioma 
promieniami światła, trzymająca latarnię nad 
sercem z okiem, niżej otwarta księga, wokół 
napis: GOTT SIEHT DEIN NOTH UND STEHT 
DIR BEY
srebro złocone, m. 30 g, śred. 50 mm; sygn. 
na awersie: IH; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 2 500 zł
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166
Medal upamiętniający stulecie wydania  

„Confessio Augustana”, 1630 r.

Sebastian Dadler (1586–1657, w Gdańsku czynny 1634–1647)

Na awersie: popiersie Marcina Lutra z otwartą biblią w rękach, 
na kartach której napis: VERBUM/DOMINI/MANET/IN AETE/

RNUM/1630, wokół napis: SCHEME DICH NICHT DES ZEUGNISZES 
MEINES HERRN SCHEME DICH, w wewnętrznym otoku: AUCH 

MEINER NICHT PAUL 2. TIM: 1.25 IUNY 1530; na rewersie: napis: 
IETZT IUBI/LIRT DIE CHRI/STENHEIT, UND DAN/CKT GOTT FUR 

DIE/GNADEN ZEIT: DA D:/LUTHERS HAND UND/MUND, SEIN 
WORT/DER KIRCHEN MA/CHTE KUNDT/DEN 25 IUNY Ao/1630/SD

srebro, m. 37 g, śred. 5,5 cm;  
sygn. na awersie i rewersie: SD; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 2 300 zł

165
Medal upamiętniający powrót Aegidiusa 
Straucha, gdańskiego kaznodziei, z niewoli 
pruskiej w Kostrzynie 

Christian Schirmer, 1678 r.

Na awersie: popiersie w prawym profilu i napis 
w otoku: AEGIDIUS STRAUCH.S.S.THE.D, poniżej 
napis: A 1675 D 30 SEPT.GEDAN PROFECT; rewers: 
popiersie w prawym profilu z brodą, napis wokoło jak 
na awersie, poniżej napis: A 1678. D. L0 IULII REDIIT
srebro, m. 8 g, śred. 3 cm; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 3 200 zł
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168
Medal z okazji 450-lecia 
Dworu Artusa w Gdańsku

Na awersie: równoramienny krzyż 
z herbem Gdańska, pomiędzy ramionami: 
widok zamku w Malborku, św. Krzysztof, 
trzy korony i czterech rycerzy na koniu, 
u góry i u dołu daty „1481” i „1931”; na 
rewersie: wnętrze Dworu Artusa, wokół 
napis: 450 JAHRIGESBESTEHEN/DER 
ARTUSBRÜDERSCHAFTEN DANZIGS
brąz, śred. 5,8 cm; stan zachowania 
dobry

cena wywoławcza: 1 900 zł

169
Medal z okazji turnieju 
bokserskiego w Sopocie

Na awersie: przedstawienie kogi 
unoszącej się na wodzie, nad nią 
gwiazda, w otoku napis: SIGILLUM: BUR-
GENSIUM: IN DANTZIKG; na rewersie 
napis: Z. Erg. a. d./GROSSBOXKAMPF/
Ostseebad Zoppot/21.8.1939
mosiądz; śr. 78 mm; 
stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 1 000 zł

167
Medal z okazji 250-tej rocznicy 
podpisania pokoju w Oliwie, 
1910 r.

Na awersie: postać anioła trzymającego 
pochodnię i orle pióro na tle klasztoru 
w Oliwie; na rewersie: napis: ZUR/
ERINNERUNG/AN DIE/250 JÄHRIGE/
GEDENKFEIER/DES FRIEDENS/ZU/
OLIVA/1660–1910
brąz, śred. 5 cm; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 1 200 zł
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171
Medal z okazji kongresu 
w Norymberdze w czerwcu 
1650 roku

Johann Höhn Starszy (1607–1664, 
w Gdańsku czynny od 1636 r.)

Na awersie: dwie dłonie wyłaniające 
się z chmur trzymają kaduceusz, niżej 
panorama miasta i napis NORINBERG, 
wokół napis: GERMANUM REDIVIVA 
REDIT CONCORDIA IN ORBEM; na 
rewersie: wyłaniająca się z chmur dłoń 
trzymająca trzy serca, poniżej korona, 
w tle pejzaż z czterema palmami, wokół 
napis: CORDA MONARCHARUM QUAE 
TRIA PACE LIGAT 1650
Zwołany w czerwcu 1650 r. kongres 
w Norymberdze regulował roszczenia 
armii do odszkodowań po wojnie 
30-letniej.
srebro, m. 29 g, śred. 4,8 cm; sygn. 
IH poniżej korony na rewersie; stan 
zachowania dobry

cena wywoławcza: 2 300 zł

170
Medal religijny

Johann Höhn Starszy (1607–1664, 
w Gdańsku czynny od 1636 r.), 

2 poł. XVII w.

Na awersie: św. Józef z Dzieciątkiem na 
ręku w otoczeniu trojga dzieci, wokół napis: 

HISEGO COELORUM REGNA BEATA DA 50/
PER BAPTISMA MIHI PUEROS ADDUCITE 

VESTROS; rewers: Chrzest w Jordanie, 
wokół napis: HUNCAUDITE HOMINES 

VERBA SALUTIS HABET/FILI9 HICME9 EST 
SUMO QUE DIGNOR AMORE

srebro, m. 33 g, śred. 5 cm; sygn. na 
rewersie: IH; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 3 200 zł

172
Medal religijny, noworoczny

Sebastian Dadler (1586–1657, w Gdańsku 
czynny 1634–1647), 1635 r.

Na awersie: w wieńcu z obłoków Dzieciątko 
Jezus z jabłkiem królewskim w lewej ręce, pra-
wa ręka uniesiona w geście błogosławieństwa, 

wokół napis: JESUS SEIN WORT ERHALTE 
FORT SCHUTZ UNS DARBEY VOR TIRANEY, 
na wewnętrznym otoku: SOLCHS UNS ZUM 
NEVEN IAHR VERLEYH MDCXXXV; rewers: 

scena Pokłonu trzech króli, wokół napis: 
EIN REINER GLAUB EIN SEUFZER HOCH 

GEDULT UNTER DES CREUTZES IOCH., 
na wewnętrznym otoku: DIE STUCK GOLT 
WEIRAUCH MYRRHEN SIND SCHENCKT 

MAN DEM NEWGEBORNEN KIND
srebro, m. 46 g, śred. 5,5 cm; sygn. na 

rewersie u dołu: SD; stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 2 500 zł
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173
Talerz

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, 1937 r.

proj. Hans Haffenrichter
glina kadyńska malowana podszkliwnie; 
na spodzie znak wytwórni; śred. 35 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł

175
Cukiernica z pokrywką

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
l. 1930–1944

glina kadyńska malowana podszkliwnie;  
na spodzie znak wytwórni; wys. 10,6 cm, 
śred. 10 cm

cena wywoławcza: 850 zł

174
Wazonik

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1930–1944

glina kadyńska malowana 
podszkliwnie, złocona; na spodzie 

znak wytwórni; wys. 7 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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176
Heinrich Splieth

(1877 Elblag – 1929 Berlin)

Figura konia „Samuel”

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
l. 1910–1920

glina kadyńska, sygn. na podstawie: H. Splieth, 
wym. 34 × 40 × 13 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł

178
Popielniczka

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
l. 1937–1944

glina kadyńska malowana podszkliwnie, 
dekoracja w postaci monogramu „SF” 

(Schichau Fabrik); na spodzie znak 
wytwórni; śred. 20,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł

177
Pojemnik

Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
l. 30. XX w.

glina kadyńska szkliwiona; oprawa ze srebra 
p. 800; wys. 3,7 cm, śred. 11,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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179
Cygarniczka
Abraham Zausmer, Gdańsk, l. 20.

bursztyn, dł. 12,5 cm, oryginalne etui; 
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 600 zł

181
Patera
ok. 1900 r.

mosiądz, szkło, na podstawie inskrypcja: 
Dem Vorstand/des Königl. Ersatz Magazins/
Herrn Proviantamtsinspektor Wolter/zur 
Erinnerung an die Kriegszeit/gervidmet/
Danzig, d. 30. Januar 1915./Die Beamten 
des Königl. Ersatz Magazins Danzig.; 
wys. 37,5 cm; szkło uszkodzone

cena wywoławcza: 1 000 zł

180
Komoda

L. Cuttner Möbelfabrik, Gdańsk, przed 1937 r.

konstrukcja: sosna, fornir: mahoń; 
wym. 81 × 103 × 59 cm

do jednej z szuflad mocowana blaszana etykieta 
wytwórni z napisem „L. Cuttner/Danzig”;  

stan zachowania dobry

cena wywoławcza: 850 zł
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183
Skrzynia gdańska
Gdańsk, 2 poł. XIX w.

drewno dębowe, wym. 
54 × 72 × 48 cm

Skrzynia otwierana u góry 
pokrywą na zawiasach, pokryta ze 
wszystkich stron bogatą dekoracją 

snycerską. Ścianki, przednią i tylną, 
zdobią płaskorzeźbiony herb Gdań-

ska pod koroną, podtrzymywany 
przez dwa lwy oraz uskrzydlona 

głowa aniołka nad girlandą z liści, 
kwiatów i owoców. Ścianki boczne 

dekorowane płaskorzeźbionymi 
postaciami. W narożnikach spiralnie 

skręcone półkolumny. Stan zacho-
wania dobry, obtarcia cokołu

cena wywoławcza: 5 000 zł

182
Barometr

Julius Renk, Malbork, XIX/XX w.

orzech amerykański, wys. 71 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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184
Łyżka stołowa
Carl Hermann Danziger (1815–1868), 
Gdańsk, l. 60. XIX w.

srebro odlewane, p. 12; na trzonku znaki 
złotnicze: znak miejski, znak mistrza, oznaczenie 
próby srebra; m. 58 g, dł. 23 cm

cena wywoławcza: 600 zł

186
Komplet łyżek stołowych
Carl Sohr, Gdańsk, l. 1857–1880

w komplecie 6 sztuk; srebro, m. 250 g, 
dekorowane monogramem „JK”; na trzon-
kach znaki złotnicze: znak miejski, znak 
mistrzowski „C.SOHR” i znak probierski „EL” 
oraz grawerowane daty: „1885” i „26.5.29”

cena wywoławcza: 2 000 zł

185
Tacka

Hieronimus Holl III (czynny 1741–1795), 
Gdańsk, 1765 lub 1769 r.

srebro repusowane, wycinane; w lustrze 
znaki złotnicze: znak miejski,  
znak mistrza, znak probierczy  

Michaela Schleicha, austriacki znak 
kontrybucyjny z lat 1806–1807;  
wym. 22 × 14,5 cm, m. 174 g

cena wywoławcza: 4 500 zł
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187
Kubek
Ephraim Wischke (czynny 1755–1799), 
Gdańsk, 1762 lub 1766 r.

srebro kute, rytowane, punktowane, 
cyzelowane, złocone; znaki złotnicze 
przy krawędzi wylewu: znak miejski, 
znak mistrza, znak probierczy Wilhelma 
Ruthsa; m. 190 g, wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

188
Tabakierka

Friedrich Wilhelm Sponholtz  
(czynny 1763–1789),  

Gdańsk, 1768 r.

srebro kute, rytowane, cyzelowane, 
złocone; na spodzie znaki złotnicze: 

znak miejski, znak mistrza, znak 
probierczy Johanna Lange; wieko 

dekorowane scenkami rodzajowymi 
w rokokowych kartuszach; m. 170 g, 

wym. 3 × 13,5 × 6,2 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł
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190
Talerz

Toruń, XVIII w.

cyna patynowana, śred. 26,9 cm, na 
kołnierzu rytowane: 17 A.E.S. 62

cena wywoławcza: 400 zł

191
Kanka na mleko
firma Krupp, 1 poł. XX w.

stal nierdzewna, na szyi napis: 
Danziger Milchzentrale;
poj. 20 l, wys. 53 cm; stan 
zachowania dobry, niewielkie 
wgniecenia

cena wywoławcza: 350 zł

192
Skarbonka sopocka

1 poł. XX w.

metal malowany, tabliczka 
z napisem „Sparkasse der Stadt 

Zoppot” i numerem „1370”
wys. 8,5 cm, szer. 10,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

189
Plakieta 
z przedstawieniem 
Bramy Żuraw
1939 r.

brąz patynowany, u góry 
napis: Ruf über Land 
und Meer und alle 
Grenzen; dł. 14,2 cm

cena wywoławcza: 
800 zł
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194
Kielich z herbem Gdańska
koniec XIX w.

szkło oliwkowe, malowane emaliami 
i złotem; dekoracja czaszy w postaci 
herbu Gdańska i napisu „Nec temere, 
nec timide”; wys. 25 cm

cena wywoławcza: 2 300 zł

195
Dzbanuszek

1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, powlekane szkłem żółtym 
i białym; napis „Grussaus Zoppot”; wys. 14 cm

cena wywoławcza: 250 zł

193
Dzban

Królewska Wytwórnia Majoliki 
w Kadynach, l. 1903–1907

glina kadyńska, dekoracja reliefowa w po-
staci orła pruskiego i napisu „CADINEN”

sygn. odciskiem na brzuścu, u dołu; 
wys. 40,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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197
Płytka posadzkowa
Królewska Wytwórnia Majoliki w Kadynach, 
l. 1910–1916

glina kadyńska, dekoracja reliefowa 
w postaci ryby; na spodzie znak wytwórni; 
wym. 17,8 × 17,8 cm

cena wywoławcza: 380 zł

198
Panorama Królewca
przed 1945 r.

Panorama von Königsberg i Pr., Am Königl. Schloss
druk kolorowy, papier, 13,5 × 44 cm

cena wywoławcza: 700 zł

196
Kafel z przedstawieniem fary 
w Tczewie
XIX/XX w.

ceramika, malatury podszkliwne, 
wym. 47 × 42,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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199
Paterka z widokiem Gdańska

Drezno, przed 1939 r.

porcelana szkliwiona, złocenia, dekoracja 
metodą kalkomanii; śred. 14,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

200
Talerz z przedstawieniem  
zamku w Królewcu
Villeroy & Boch, Mettlach, l. 1874–1909

fajans, malatury podszkliwne; śred. 45 cm
na spodzie znak wytwórni i napis „Königsberger 
Schloss”

cena wywoławcza: 2 000 zł

201
Talerz z przedstawieniem  

zamku w Malborku
Villeroy & Boch, Mettlach, l. 1874–1909

fajans, malatury podszkliwne; śred. 45 cm
na spodzie znak wytwórni i napis „Marienburg”

cena wywoławcza: 2 000 zł
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lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
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3. Estymacja
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Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
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zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
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cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
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6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
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każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pocho-
dzenia, historii wystaw i bibliografii przedstawione informacje mogą nie 
być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 
się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w ramach których 
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7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 
od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem 
konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie 
przedaukcyjnej oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym 
konserwatorem, którego na wyraźną prośbę możemy rekomendować. 
Na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport 
stanu zachowania obiektu. Przygotowując taki raport, nasi pracownicy 
oceniają stan obiektu, biorąc pod uwagę jego szacunkową wartość oraz 
charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo 
że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy 
pamiętać, że nasi pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. 
Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy odpowiedzialności 
za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy 
profesjonalną pracownię opraw.

8. Wystawa obiektów aukcyjnych
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. 
W trakcie ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, 
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informacje o poszczególnych obiektach.

9. Legenda
Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć 
w niniejszym katalogu:
○ –  przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytwo-

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji 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.

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
PRZEWODNIK DLA KLIENTA. Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku 
prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

3. Licytacja telefoniczna
Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możli-
wość licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracow-
ników. Klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony 
formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Nie 
ponosimy odpowiedzialności za realizację zleceń dostarczonych później. 
Formularz zlecenia dostępny jest w katalogu, w siedzibie naszego domu 
aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. Formularz należy przesłać 
faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem 
prosimy o przesłanie fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji 
danych. Nasz pracownik połączy się z klientem przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności 
za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem 
telefonu. Dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez 
opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. 
Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicz-
nych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. Licytacja w imieniu klienta
Drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w au-
kcji, jest złożenie zlecenia licytacji z limitem. Klienci zainteresowani 
taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz 
co w przypadku licytacji telefonicznej. Zawarte w formularzu kwoty nie 
powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być 
wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawio-
ną w dalszej części przewodnika. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Nasi pracownicy 
dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak 
najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest 
niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. 
W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem 
decyduje kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne 
postąpienia podaje według tabeli postąpień. 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

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty 
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu 
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w euro, 
dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 
opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę 
manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenia dokonujemy po dziennym 
kursie kupna waluty Banku PKO BP.

3. Odstąpienie od umowy
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy 
z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyzna-
czonego na zapłatę.

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób 
niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpo-
wiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych 
obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu
Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy 
lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może to nastąpić tylko 
w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań 
wynikających z wcześniejszych zakupów. Zakupione obiekty na aukcji 
powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. W przeciwnym razie 
mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. Transport i przesyłka
Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożli-
wiające odbiór osobisty. Na wyraźne życzenie klienta możemy pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem 
i wysyłką dzieł sztuki.

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to 
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 określo-
nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich 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 uzasadniają odstąpienia od sprzedaży 
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne 
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą 
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że 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 opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



1. WPROWADZENIE
Każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do 
sprzedaży na warunkach określonych:
a)  w WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKACH POTWIER-

DZENIA AUTENTYCZNOŚCI,
b)  w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu 

aukcyjnego, szczególności w PRZEWODNIKU DLA KLIENTA,
c)  w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych 

przez Sopocki Dom Aukcyjny na sali aukcyjnej. W każdym przypadku zmiana 
warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź ogłoszenie podane 
do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem 
przedstawiciela, czy też na podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej 
lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę na brzmienie niniejszych 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ ze zmianami i uzupełnieniami oraz 
WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

2. SOPOCKI DOM AUKCYJNY JAKO POŚREDNIK HANDLOWY
Sopocki Dom Aukcyjny występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu 
własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia 
obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub 
w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. LICYTOWANIE NA AUKCJI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszcze-

nia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy 
licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć wymagane 
informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument po-
twierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2)  Dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować pisemne zlecenie licytacji. W takim 
przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz „Zlecenia licy-
tacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub otrzymać w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. 
Kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 
opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich 
złotych oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna 
z kwotami w tabeli postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie akceptuje 
zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której 
Sopocki Dom Aukcyjny może zrealizować zlecenie. Sopocki Dom Aukcyjny 
dołoży starań, aby klient 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 przy-
padku dwóch lub większej liczby zleceń z takim samym limitem decyduje 
kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu 
tożsamości umożliwiającym weryfikację danych osobowych powinny być 
przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone osobiście do galerii 
Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem 
aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. 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.

4)  Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem 
pracownika Sopockiego Domu Aukcyjnego, licytujący bierze osobistą odpo-
wiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 
w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji 
zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie z Sopockim Domem Aukcyjnym, że 
oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny.

5)  Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. 
Sopocki Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 

w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie 
takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po 
stronie Sopockiego Domu Aukcyjnego.

4. PRZEBIEG AUKCJI
1)  Obiekty mogą być oferowane z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej, która jest 

poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między Sopockim Domem 
Aukcyjnym i komitentem.

2)  Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, 
ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po 
uderzeniu młotkiem) w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku 
licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie 
działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co 
do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji 
uznaje się za ostateczny.

3)  Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. 
W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy 
Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w toku licytacji oferty 
w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, 
bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź 
też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli 
nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot 
za niesprzedany.

4)  Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna 
być dokonana płatność.

5)  Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez au-
kcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera 
oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między 
Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za 
obiekt przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 
6 poniżej.

6)  Każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega 
również WARUNKOM SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ oraz WARUNKOM 
POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI.

5. CENA NABYCIA I OPŁATA AUKCYJNA
1)  Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatko-

we wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi 
część końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wysokości 
18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

2)  Jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność 
w terminie 14 dni od daty aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia 
na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczone w polskich 
złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

 a)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność kartami płatniczymi Master-
Card, VISA;

 b)  Sopocki Dom Aukcyjny akceptuje płatność przelewem bankowym na 
konto galerii organizującej aukcję.

  W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer 
obiektu.

3)  Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego, dopóki Sopocki 
Dom Aukcyjny nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty 
aukcyjnej. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest zobowiązana do przekazania 
obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupują-
cego. Wcześniejsze przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne 
z przeniesieniem prawa własności obiektu na kupującego ani zwolnieniem 
z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.

6. ODBIÓR ZAKUPU
1)  Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej 

ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Jak tylko nabywca spełni wszystkie wymagania, powinien 
skontaktować się z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą 
aukcję, aby umówić się na odbiór obiektu.

2)  Kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od 
daty aukcji. Po tym terminie Sopocki Dom Aukcyjny przesyła wszystkie 
wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. 
Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakcep-
towaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty 
aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego 
obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego 

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki 
licytujących i kupujących z jednej strony oraz Sopockiego Domu Aukcyjnego i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji 
powinni dokładnie przeczytać WARUNKI SPRZEDAŻYAUKCYJNEJ i WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, zanim przystąpią do licytacji.



ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki 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 Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

4)  Sopocki Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu osobistego 
przed przekazaniem obiektu nabywcy bądź jego przedstawicielowi, który 
dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BRAK PŁATNOŚCI
Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca 
nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, 
Sopocki Dom Aukcyjny może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków 
prawnych:
a)   przechować obiekt w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego lub winnym 

miejscu na ryzyko i koszt klienta;
b)  odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na 

poczet pokrycia szkód;
c)  odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia kaucji;
d)  naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia 

wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;
e)  odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną 

ustaloną przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda 
się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący wylicytował obiekt, 
nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy 
wraz z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f)  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania 
zaległości;

g)  potrącić należności nabywcy względem Sopockiego Domu Aukcyjnego 
z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji;

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. DANE OSOBOWE KLIENTA
W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi 
z przeprowadzeniem aukcji Sopocki Dom Aukcyjny może wymagać od klien-
tów podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom 
Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta 
w celach marketingowych, dostarczając materiały o produktach, usługach bądź 
wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyj ny. Zgadzając się na 
WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i podając dane osobowe, klienci zgadzają 
się, że Sopocki Dom Aukcyjny może wykorzystać te dane do ww. celów. Jeśli 
klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować 
swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy 
o kontakt pod numerem 58 550 16 05.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
1)  Sopocki Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WARUNKI 

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

2)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność 
Sopocki Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia 
zapłaconej przez kupującego.

3)  Sopocki Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy na 
piśmie w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowiedzial-
ności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji 
lub popełnione winnym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4)  Z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze 
odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające cenę 
nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, niezależnie 
czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, 
szczególna, przypadkowa czy następcza. Sopocki Dom Aukcyjny nie jest 
zobowiązany do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5)  Żaden przepis w niniejszych WARUNKACH SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Sopockiego Domu 
Aukcyjnego wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

10. PRAWA AUTORSKIE
1)  Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa 

do reprodukowania obiektu.
2)  Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 

z obiektem, sporządzonych przez lub dla Sopockiego Domu Aukcyjnego, 
włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność Sopockiego Domu 
Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne 
osoby bez uprzedniej zgody pisemnej Sopockiego Domu Aukcyjnego.

11. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1)  Niniejsze WARUNIKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ wraz późniejszymi zmia-

nami i uzupełnieniami, o których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz 
WARUNIKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI wyczerpują całość praw 
i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.

2)  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Sopocki 
Dom Aukcyjny. Powiadomienia kierowane do klientów będą przesyłane na 
adres podany w ostatnim piśmie do Sopocki Dom Aukcyjny.

3)  Jeśli jakiekolwiek z postanowień WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, 
pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub 
opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków 
ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień 
WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ.

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, prze-
bieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane z powyższymi postanowieniami 
podlegają prawu polskiemu. Sopocki Dom Aukcyjny w szczególności zwraca 
uwagę na przepisy:
1)  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn.zm.) – wywóz określonych obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2)  ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, 
poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków 
bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

3)  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do 
obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych 
lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu 
(Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz.1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest 
zobowiązany do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących 
transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu 
i prawidłowe jego datowanie. Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji 
autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na okres 5 lat 
od daty sprzedaży przez Sopocki Dom Aukcyjny z poniższymi zastrzeżeniami:
1)  Sopocki Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie 

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). 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 oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
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 wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
Aukcja Dawny Gdańsk i okolice

Gdańsk, 4 czerwca 2016 r., godz. 17

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 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. 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) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną 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)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

6)  zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych jest Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o.  oraz że przysługuje mi prawo 
wglądu do treści moich danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  zostałem poinformowany, że dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



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:

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

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

LITERATURA: 

K. Kozica, J. Pezda, Imago Poloniae, Warszawa, 2002 r.
K. Kozica, J. Pezda, Dantiscum Emporium Totius Europae Celeberrimum, Gdańsk 2004 r.



4 CZERWCA (SOBOTA) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 43

AUKCJA ARTYŚCI 
KRAKOWSCY XX W.

Witold Pałka (1928–2013), Orkiesta, olej, płótno, 60 x 70 cm



Łukasz Patelczyk, „Wschodnia granica” 
z serii „Passe-partout”, 2015, olej, 
płótno, 100 x 120 cm, opisany na 
odwrocie

3 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 11 CZERWCA 2016 • GODZ. 17 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



60 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 23 CZERWCA (CZWARTEK) 2016 • GODZ. 19.00
WARSZAWA • SOPOCKI DOM AUKCYJNY • UL. NOWY ŚWIAT 54/56, 00-363 WARSZAWA

TEL.: (22) 828 96 98 • E-MAIL: MLODASZTUKA@SDA.PL

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 9 CZERWCA

młodasztuka
Marcin Ziółkowski, Akt, 2015 r.

olej, płótno, 90 x 60 cm



25 CZERWCA (SOBOTA) 2016 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA  
PRAC NA PAPIERZE

Eugeniusz Zak (1884-1926), Kobieta w chustce, kredki, papier, 52 × 32 cm, sygn. l. g.: Eug Zak



2 LIPCA (SOBOTA) 2016 r.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (12)
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Zegar karetowy Jaeger-LeCoultre, l. 30. XX w., 
szkło, mosiądz złocony; wym. 20 x 12 cm


