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Figura perliczki
proj. Ottmar Obermaier, 
Rosenthal, l. 30. XX w.

poz. 201



w galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego

w Gdańsku, ul. Długa 2/3

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 20 czerwca 2016 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

2 lipca (sobota) 2016, godz. 17.00  
AUKCJA VARIA (12)

P A T R O N  M E D I A L N Y



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Aldona 
Baranowska
(1936 Bydgoszcz – 
2012 Gdynia)

Pejzaż 
nadmorski

olej, sklejka, 
38 × 49 cm
sygn. p. d.: ALDO-
NA/BARANOWSKA

cena wywoławcza: 
2 500 zł

2
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Przed burzą

olej, płótno, 
50 × 70 cm

sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
5 000 zł
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5
Marian Mokwa

(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż z kościołem

olej, płótno, 50 × 60 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 000 zł

3
J. Woźniak
(XX w.)

Panorama 
Starego Miasta 
w Warszawie od 
strony Wisły, 1992 r.

olej, płótno, 
30,5 × 40,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 
JWozniak 92

cena wywoławcza: 
700 zł

4
Marian Mokwa

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Żuraw w Gdańsku

olej, płótno, 60 × 50 cm
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
5 000 zł
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7
Leszek Stańko
(1925–2011)

Zakopane zimą, 
1984 r.

olej, tektura, 
25 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: 
LESZEK STAŃKO/
ZAKOPANE 1984 R.

cena wywoławcza: 
1 700 zł

6
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 
Podolski –  
1980 Milanówek  
k. Warszawy)

Zima, 
przed 1939 r.

olej, tektura, 
29 × 35 cm
sygn. p. d.: WIKTOR 
KORECKI

cena wywoławcza 
1 900 zł
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8
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 

Podolski – 
1980 Milanówek)

Pejzaż zimowy

olej, tektura, 
24,5 × 34 cm

sygn. l. d.: WIKTOR 
KORECKI

cena wywoławcza: 
1 800 zł

9
Abraham 

Neumann
(1873 Sierpc – 
1942 Kraków)

Zimowy pejzaż 
podgórski

olej, płótno, 
40,5 × 29,5 cm

sygn. p. d.: 
A. Neumann

cena wywoławcza: 
8 500 zł
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11
Konrad 
Egersdoerfer
(1868 Norymberga 
– 1943)

Odpoczynek 
w drodze

olej, deska, 
15 × 20 cm
sygn l. d.: Konr. 
Egersdoerfer

cena wywoławcza: 
2 000 zł

10
Artysta 

nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pasterka

olej, płótno, 
60,5 × 80,5 cm

sygn.  
nieczytelnie l. d.

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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12
Antal Neogrády
(1861 Galsa – 1942 
Alag Budapeszt (?))

Odpoczywajaca 
kobieta z psem

olej, płótno, 
60 × 79,5 cm
sygn. l. d.: 
Noegrady A.

cena wywoławcza: 
6 000 zł

13
W. Nughes

(XIX/XX w.)

Na wsi

olej, płótno 
naklejone na płytę, 

87 × 117 cm
sygn. p. d.: 
W. Nughes

cena wywoławcza: 
2 500 zł



8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

15
Artysta 

nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż  
ze skałami

olej, płótno, 
41 × 55,5 cm

cena wywoławcza: 
2 500

14
Artysta 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Pejzaż  
ze Spessart

olej, płótno, 
80 × 60 cm
sygn. nieczytelnie 
l. d.

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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16
Hans Büsseck

(2 poł. XIX w.)

Pejzaż górski

olej, płótno, 
66 × 77 cm

sygn. p. d.: Hans 
Büsseck

cena wywoławcza: 
2 000 zł

17
C. Herforth (?)
(1 poł. XX w.)

Pejzaż alpejski

olej, płótno, 
58,5 × 85 cm
sygn. l. d.:  
C. Herforth (?)

cena wywoławcza: 
700 zł
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18
Zygmunt Karolak
(1905 Kościelec – 1999 Sopot)

Słoneczniki, 1941 r.

olej, płyta pilśniowa, 46,5 × 36,5 cm
sygn. p. d.: Z. KAROLAK
dat. l. d.: OFLAG II E/28 IX 1941

cena wywoławcza: 3 000 zł

19
Jerzy Fedkowicz

(1891 Stefanówka – 1959 Kraków)

Maki w wazonie

olej, płótno, 60 × 49,5 cm
sygn. p. g.: FEDKO/WICZ

cena wywoławcza: 6 500
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21
Jerzy Skrebec

(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Kwiaty w wazonie

olej, deska, 43,5 × 32 cm
sygn. p. d.: J. Skrebec

cena wywoławcza: 1 400 zł

20
Leszek Stańko
(1925–2011)

Zakopane latem, 1984 r.

olej, tektura, 25 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO/
ZAKOPANE 1984 R.

cena wywoławcza: 1 700 zł
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24
Artysta nieokreślony
(2 poł. XIX w.)

Mary nocne

olej, płótno, 76 × 58 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany FM

cena wywoławcza: 3 000 zł

22
P. Wolski
(XIX w.)

Święta Katarzyna

olej, płótno, 80,5 × 47 cm
sygn. p. d.: P. Wolski

cena wywoławcza: 350 zł

23
Aleksander Kwiatkowski

(2 poł. XX w.)

Portret kobiety, 1959 r.

olej, płyta, 70 × 60 cm
sygn. i dat. l. g.: Aleksander 

Kwiatkowski/1959 r.

cena wywoławcza: 800 zł
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26
Mateusz Ludwik Hajdukiewicz
(1886–?)

Dwie kobiety

olej, płótno, 60 × 60,5 cm
sygn. l. d.: Hajdukiewicz

cena wywoławcza: 2 200 zł

25
Artysta nieokreślony

(XVIII/XIX w.)

Portret młodej kobiety 
z amorkiem

olej, płótno dublowane, 76 × 63 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł
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28
Włodzimierz 

Nałęcz
(1865 Kijów – 

1946 Jeruzal k. 
Skierniewic)

Pejzaż, 1936 r.

olej, tektura, 
23,5 × 31 cm

sygn. i dat. l. d.: 
W. Nałęcz 1936 r.

cena wywoławcza: 
2 800 zł

27
Lars Erik 
Ingemar Finn 
(ur. 1914 Uppsala)

Pejzaż 
z drzewami, 
1938 r.

olej, tektura, 
36 × 42,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 
Finn 38

cena wywoławcza: 
280 zł
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29
Eugeniusz 

Dzierzencki
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

W zatoce, 
1958 r.

olej, płyta, 
35 × 50 cm

sygn. l. d.: 
E. Dzierzencki

na odwrocie nalepka 
BWA z Wystawy 

1 -majowej  
z 1959 r.

cena wywoławcza: 
2 500 zł

30
Eugeniusz 

Dzierzencki
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Pejzaż włoski

olej, tektura, 
12,5 × 17 cm 

w św. passe-partout
sygn. p. d.:  

E. Dzierzencki

cena wywoławcza: 
1 500 zł



16 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

31
G. Schmitt
(XIX/XX w.)

Pejzaż górski

olej, płótno naklejone 
na tekturę, 17 × 12 cm 
w św. ramy
sygn. l. d.: G. Schmitt

cena wywoławcza: 
1 200 zł

32
R. Schwarz
(I poł XX w.)

Darłowo, 1921 r.

olej, sklejka, 
30 × 42 cm

sygn. i dat. p. d.: 
R.Schwarz.1921.

opisany u dołu: 
Rügenwalde. 

Mauerhäuser am 
Langen Wall

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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33
Franz Dudde
(1889 Legnica – 1965)

Jezioro Hasslerteiner

gwasz, tektura, 32 × 22 cm
sygn. p. d.: Franz Dudde-Liegnitz
u dołu opis ołówkiem: Husslersteiner See-
-Kaisergebirge bei Kuffstein

cena wywoławcza: 1 400 zł

35
Artysta nieokreślony

(XIX w.)

Pejzaż z Wehlau, 1889 r.

akwarela, tusz, papier, 8,5 × 12 cm
dat. p. d.: WEHLAU/11.11.1889.

cena wywoławcza: 400 zł

34
Sergej Sergeevic Solomko
(1859–1926)

Pytanie

akwarela, papier, 16 × 15 cm w św. passe-partout
sygn. cyrylicą p. d.: S. SOLOMKO
opis na oprawie poniżej obrazu cyrylicą S. SOLOMKO, WOPROS

cena wywoławcza: 2 500 zł
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37
Aldona 

Baranowska
(1936 Bydgoszcz – 

2012 Gdynia)

Pejzaż wiejski, 
1977 r.

olej, płyta pilśniowa, 
38,5 × 66 cm 
w świetle ramy

sygn. i dat. p. d.: 
ALDONA BARA-
NOWSKA 1977

cena wywoławcza: 
1 000 zł

36
Baptist Clermont 
Jacquet
(1895 Marsylia – 
1984)

Pejzaż 
z Prowansji

olej, płótno, 
46 × 56 cm
sygn. p. d.:  
B JACQUET

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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38
Józef 

Ludwikiewicz
(1911–1998 Łódź)

Pejzaż 
z chatami, 

1971 r.

olej, płótno, 
50 × 58 cm

sygn. i dat. l. d.: 
J. LUDWIKIEWICZ 

1971
opis. na odwrocie: 

J. Ludwikiewicz

cena wywoławcza: 
1 400 zł

39
Józef 
Ludwikiewicz
(1911–1998 Łódź)

Po burzy, 1970 r.

olej, płótno, 
60 × 80 cm
sygn. p. d.: J.LU-
DWIKIEWICZ 1970
opis. na odwrocie: 
J. Ludwikiewicz/”PO 
BURZY”/1970

cena wywoławcza: 
1 400 zł
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40
Artysta 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Łodzie na 
kanale

olej, tektura, 
19,5 × 30,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 
NB 92

cena wywoławcza: 
500 zł

42
Percy Lionel
(XIX/XX w.)

Pejzaż 
z żaglówkami

olej, płótno, 
18 × 38,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 
P. Lionel (?), opis.  
na odwrocie

cena wywoławcza: 
500 zł

41
Percy Lionel
(XIX/XX w.)

Nad wodą

olej, płótno, 
18 × 39 cm, sygn.  
i dat. p. d.: P. Lionel 
I 92

cena wywoławcza: 
500 zł
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43
Artysta 

nieokreślony
(XIX/XX w.)

Zamek 
Hohenschwangau 

w Bawarii

olej, płótno, 
23 × 29 cm  
w św. ramy
sygn. l. d.:  

O. Butrene… (?)

cena wywoławcza:  
1 200 zł

44
Lauritz Howe
(1869 Odense – 

1945 Kopenhaga)

Żaglowiec na tle 
zamku Kronborg

olej, płótno, 
33 × 48 cm

sygn. l.d.: L. Howe

cena wywoławcza: 
1 200 zł

58 (varia 7 poz. 8).jpg
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46
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Ułan na koniu

akwarela, papier, 25,5 × 17,5 cm,
sygn. l. d.: Z. Rozwadowski

cena wywoławcza: 700 zł

45
Marian Szczerbiński

(1901–1981)

Nagonka, 1932 r.

akwarela, papier, 25 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.:  

M. SZCZERBIŃSKI 1932

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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47
Mieczysław 

Trzciński
(ur. 1882)

Partia szachów, 
1926 r.

olej, tektura, 
35 × 46 cm

sygn. i dat. l. d.: 
M. Trzciński 1926

cena wywoławcza: 
1 300 zł

48
Władysław Chmieliński

(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Wnętrza Pałacu w Wilanowie

akwarela, gwasz, papier naklejony  
na tekturę, 47,5 × 33,5 cm  

w św. passe-partout
sygn. p. d.: Wilanów/Wł. Chmieliński.

cena wywoławcza: 1 300 zł
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49
Adolf Gustaw Schweitzer
(1847 Dessau – 1914 Düsseldorf)

Fiord, 1880 r.

olej, karton na desce, 85 × 68 cm
sygn. p. d.: A. Schweitzer (18)80

cena wywoławcza: 5 000 zł

50
Heinrich van Waterschoot

(? Antwerpia – 1748 Monachium)

Pejzaż górzysty ze sztafażem

olej, płótno dublowane, 81 × 60 cm
sygn. p. d. nieczytelnie, na krośnie 

opisany: Heinrich Waterschoot

cena wywoławcza: 5 000 zł
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53
Bernard Stange
(1807 Drezno – 1880)

Mężczyzna z fajką

olej, tektura, 16,5 × 12 cm
sygn. p. d.: monogram wiązany ST

cena wywoławcza: 1 500 zł

51
Artysta nieokreślony
(XIX/XX w.)

Łodzie przy brzegu

olej, płyta, 36,5 × 50 cm
sygn. nieczytelnie l. d.

cena wywoławcza: 3 000 zł

52
Désiré Thomassin

(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Droga z zaprzęgiem konnym, 
1904 r.

olej, płótno, 45 × 70 cm
sygn. i dat. p. d.: D. Thomassin 

München 1904

cena wywoławcza: 8 000 zł
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54
Stanisław Wójcik
(1919 Kęty – 1992 Wołomin)

Baszta Jacek w Gdańsku, 
1949 r.

olej, tektura, 32 × 41,5 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Wójcik 
Gdańsk 1949

cena wywoławcza: 1 000 zł

56
Jadwiga Horzycka
(ur. 1950)

Sukiennice

olej, płótno, 59,5 × 76 cm
sygn. p. d.: JHorzycka

cena wywoławcza: 900 zł

55
S. Laska

(XX w.)

Widok Bramę Floriańską, 1935 r.

akwarela, kredka, papier; 26 × 20,5 cm 
w św. passe-partout

sygn. p. d.: S. Laska/1935

cena wywoławcza: 300 zł
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57
Elena 

Andreyevna 
Afasaneva

(XX w.)

Widok na 
miasto Peresław 
Zaleski w Rosji

akwarela, papier, 
18,5 × 23,5 cm 

w św. passe-partout
sygn. p. d.: 

(nieczytenie)
na odwrocie 

odręczna sygnatura 
i tytuł pracy

cena wywoławcza: 
600 zł

58
Artysta 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Widok na 
Zamek 

Krzyżacki 
w Malborku

ołówek, papier; 
13,5 × 20 cm 

w św. passe-partout

cena wywoławcza: 
200 zł
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61
Fryderyk Antoni Hayder
(1905 Przemyśl – 1990 Gliwice)

Pejzaż z kościołem, 1971 r.

pastel, gwasz, papier, 
30 × 41,5 cm (wym. arkusza)
sygn. i dat. l. d.: F. Hayder 71

cena wywoławcza: 900 zł

60
Anna Gwiazda

(ur. 1949 Gdańsk) 

Abstrakcja

olej, płótno, 100 × 90 cm

cena wywoławcza: 500 zł

59
Artysta nieokreślony
(XX w.)

Pejzaż morski  
ze skałami

olej, płótno naklejone na tekturę, 
35,5 × 41 cm
sygn. nieczytelnie p. d.

cena wywoławcza: 280 zł
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63
Władysław Lam

(1893 Konjica/
Jugosławia-1984)

Kompozycja, 
ok. 1959 r.

olej, tektura, 
39 × 50 cm

sygn. l. d.: W. Lam
na odwrocie 

nalepka z wystawy 
monograficznej 

w Muzeum Naro-
dowym w Gdańsku 

w 1986 r. oraz 
nalepka z wystawy 

CBWA w Sopocie

cena wywoławcza: 
3 800 zł

62
Włodzimierz 

Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Z cyklu Pejzaż 
Finlandii VII, 

1979 r.

akryl, tektura, 
44 × 66 cm

sygn. i dat. p. d.: 
W. ŁAJMING 79

na odwrocie nalepka 
autorska

cena wywoławcza: 
3 000 zł
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66
A. H. Payne

Die Belauschten

Podsłuchująca, wg Vidala
staloryt, papier, 15 × 18 cm 
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

65
Albrecht Schultheiss

(1823–1909)

Friederike

Portret Friederike Brion (1752–1813) – przyja-
ciółki Johanna Wolfganga Goethego

publ. F. A. Brockhaus, Lipsk, l. 1864–1877 
i Friedrich Pecht, Goethe-Galerie. Charaktere aus 

Goethe’s Werken, Lipsk, 1864
staloryt, papier, 19,5 × 13 cm 

w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

64
A. H. Payne
(XIX w.)

Der Jungfrau Sehnsucht 

Tęsknota młodej kobiety wg Josepha 
Felona
publ. Engliechen Kunstanstalt  
v. A. H. Payne, Lipsk i Drezno
staloryt, papier, 15,5 × 17,5 cm  
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł
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68
Artysta 

nieokreślony 
(XIX w.)

Werther’s Leiden. 
Erstes Buch, eilfter 

Brief.

Cierpienia Wertera. 
Scena z 1 tomu, 11 list, 
wg Wilhelma von Kaul-

bacha (1805–1874)
publ. Kupfer und Stahl-

stich Atelier der Gebr. 
Finden, Londyn
staloryt, papier, 

23 × 14 cm  
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 
250 zł

69
F. Schmidt
(poł. XIX w.)

Die Kartenspieler

Gracze w karty, wg Gerrita Dou 
z ok. 1660 r.

publ. Kunst-Anstalt des Oester. Lloyd, 
Triest, ok. 1860 r.

staloryt, papier, 22,5 × 15,5 cm 
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

67
Friedrich Weber
(1813–1882)

Faust, erster Theil

Ilustracja do pierwszego rozdziału 
Fausta, wg Wilhelma von Kaulbacha 
(1805–1874)  
publ. Kupfer und Stahlstich Atelier der 
Gebr. Finden, Londyn
staloryt, papier, 22,5 × 14,5 cm  
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł
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71
Maja 

Berezowska
(1893 lub 1898 

Baranowicze –  
1978 Warszawa)

Na skrzyni, 
1967 r.

akwarela, papier, 
29 × 37 cm 

w św. passe-partout
sygn. i dat. u dołu: 

maja 67

cena wywoławcza: 
2 800 zł

70
Maja 
Berezowska
(1893 lub 1898 
Baranowicze –  
1978 Warszawa)

Dama 
z rycerzem

akwarela, papier, 
20 × 28 cm 
w św. passe-partout
sygn. l. d.: majabe-
rezowska

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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74
Karol Frycz
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Michał Tarasiewicz z „Anastazji” Elizy 
Orzeszkowej, 1904 r.

litografia, papier, 31,5 × 14 cm  
w św. passe-partout
sygn. p. d.: na kamieniu KF
grafika z „Teki Melpomeny”, Kraków 1904. Lit.: 
„Katalog zbiorów Gabinetu Grafiki”, t.1: „Grafika 
polska w latach 1901–1939”, Wrocław 1983,  
kat. 688, s. 208.

cena wywoławcza: 400 zł

73
Sobiesław Bystrzycki  
(Włodzimierz Bystrzyński) 

(1854 Nowy Dwór – 1927 Kraków)

Leon Stępowski w roli 
Hamleta

litografia, papier, 36 × 27 cm 
w św. passe-partout

sygn. p. d.: na kamieniu Sobiesław 
oraz opis l. g.: Stępowski/w roli/

Hamleta
grafika z „Teki Melpomeny”, Kraków 

1904. Lit.: „Katalog zbiorów Gabinetu 
Grafiki”, t.1: „Grafika polska w latach 

1901–1939”, Wrocław 1983, 
kat. 674, s. 205.

cena wywoławcza: 300 zł

72
Sobiesław Bystrzycki  
(Włodzimierz Bystrzyński)
(1854 Nowy Dwór – 1927 Kraków)

Ukłon

litografia, papier, 36 × 27 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: na kamieniu Rys/Sobiesław
grafika z „Teki Melpomeny”, Kraków 1904.

cena wywoławcza: 300 zł
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77
Roman Borisovas
(ur. 1949 Wilno)

Ulica w Wilnie

akwarela, papier, 27 × 36 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: R. Borisovas  
oraz opis w jęz. litewskim
na odwrocie podpis artysty oraz pieczątka autorska

cena wywoławcza: 800 zł

76
Roman Borisovas
(ur. 1949 Wilno)

Zaułek przy kościele św. Jerzego w Wilnie

akwarela, papier, 38 × 26 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: R. Borisovas oraz opis w jęz. litewskim
na odwrocie podpis artysty oraz pieczątka autorska

cena wywoławcza: 800 zł

75
Roman Borisovas
(ur. 1949 Wilno)

Kamieniczki w Wilnie

akwarela, papier, 36 × 25,5 cm 
w św. passe-partout
sygn. l. d. ołówkiem: R. Borisovas oraz opis w jęz. litewskim
na odwrocie podpis artysty oraz pieczątka autorska

cena wywoławcza: 800 zł
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79
Edmund Winkler
(1884 Petersburg – 1978 Monachium)

Widok na barbakan

akwaforta, papier, 16,2 × 24 cm  
(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: ED. WINKLER oraz 
na płycie l. d.: E.W.

cena wywoławcza: 400 zł

80
Artysta nieokreślony

(XIX w.)

Ratusz we Wrocławiu, 2 dek. XX w.

akwaforta, 50 × 39,5 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. l. d. na kamieniu nieczytelnie

sygn. ołówkiem p. d. nieczytelnie i opisany 
ołówkiem l. d.: Breslau – Rathaus

cena wywoławcza: 450 zł

78
Johann Carl Schultz

(1801 Gdańsk – 1873 tamże)

St. Bartholomäi

Kościół św. Bartłomieja w Gdańsku, rycina 
pochodząca z teki graficznej „Danzig und seine 

Bauwerke”; 1868 r.
akwaforta, papier, 31,5 × 22,5 cm (odcisk)

cena wywoławcza: 300 zł
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83
Franciszek Tatula
(1889 Poznań – 1946)

Bernardyny w Poznaniu

litografia barwna, papier, 12,5 × 9 cm 
(odcisk)
sygn. p. d.: ołówkiem Fr. Tatula oraz l. d. 
tytuł pracy

cena wywoławcza: 650 zł

82
Franciszek Tatula

(1889 Poznań – 1946)

Ratusz w Poznaniu

akwatinta, papier, 28 × 21,5 cm (odcisk)
sygn. p. d.: ołówkiem Fr. Tatula

cena wywoławcza: 650 zł

81
Franciszek Tatula
(1889 Poznań – 1946)

Widok na Ratusz z góry 
Przemysława w Poznaniu

akwaforta, papier, 19,5 × 28,5 cm 
(odcisk)
sygn. p. d.: ołówkiem rysował Fr. Tatula 
oraz l. d. tytuł pracy

cena wywoławcza: 650 zł
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85
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 1946 
Kraków)

Synagoga Stara w Krakowie

litografia, papier, ok. 40 × 55 cm
sygn. u dołu na kamieniu: monogram 
wiązany JK

cena wywoławcza: 300 zł

86
Henryk Baranowski

(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Gniew nad Wisłą

linoryt, papier; 36 × 35 cm (wym. widoku)
sygn. p. d.: monogram wiązany HB oraz pod 

widokiem ołówkiem p. d.: H. Baranowski. 
i l. d.: tytuł pracy

cena wywoławcza: 200 zł

84
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Panorama Krakowa

litografia, papier, ok. 40 × 55 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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88
Antoni Oleszczyński
(1794–1879)

Kościuszko, 1829 r.

staloryt, papier, 19 × 12,5 cm 
w św. passe-partout
u dołu opis na kamieniu w jęz. francuskim 
oraz dedykacja

cena wywoławcza: 700 zł

87
Augustus Egg 
(XIX w.)

Viola jako Cesario

Viola, bohaterka Wieczoru Trzech Króli 
Williama Szekspira
publ. London Printing and Publishing 
Company Limited, Londyn i Nowy Jork
staloryt, papier, 19,5 × 13,5 cm 
w św. passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł
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89
Kazimierz Wiśniak

(ur. 1931 Łódź)

Mężczyzna z papierosem

ołówek, akwarela, papier, 30,5 × 20 cm
sygn. długopisem p. g.: VOIT (?)

cena wywoławcza: 700 zł

90
Antoni Piotrowski

(1853 Nietulisko Duże k. Kunowa – 
1924 Warszawa)

Portret kobiety

ołówek, papier, 32 × 28 cm 
w św. passe-partout

sygn. p. śr.: ołówkiem APiotrowski/No7

cena wywoławcza: 1 350 zł
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93
Wacław Dobrowolski
(1890 Janówka na Ukrainie –  
1969 Radom)

Snopki, 1958 r.

olej, dykta, 40 × 52 cm
sygn. i dat. p. d.: W. D. 58.
na odwrocie napis: Prof. Wacław Dobro-
wolski/Radom.1958 r./własność Kasieńki 
Kuźmowicz

cena wywoławcza:1 500 zł

92
Carl Kayser-Eichberg

(1873 Eichberg – 1964 Poczdam)

Zwózka siana

olej, tektura, 30,5 × 40 cm
sygn. p. d.: Carl Kayser-Eichberg

cena wywoławcza: 600 zł

91
G. Nerlund 
(XX w.)

Norwegia

olej, tektura, 27 × 35,5 cm
sygn. p. d.: G. Nerlund
na odwrocie odręczny podpis z tytułem w 
jęz. norweskim

cena wywoławcza: 280 zł



41AUKCJA VARIA (12) | MALARSTWO

95
Kasper Żelechowski
(1863 Klecza Dolna – 1942 Kraków)

Studium kobiety, 1926 r.

olej, tektura, 34,5 × 27 cm
sygn. i dat. p. d: K. Żelechowski 1926
na odwrocie napisy:
w prawym górnym rogu: „Studium 
Kobiety”/K.Żelechowski – 1926, oraz 
(uczeń Matejki)
po lewej owalna pieczęć słabo czytelna
w prawym dolnym rogu: Własność 
L. E. Gidzińskich

cena wywoławcza: 1 500 zł

94
P. Vermeer 

(XIX/XX w.)

Pejzaż 
z mostem

olej, tektura, 
20 × 25,5 cm

sygn. l. d.:  
P. Vermeer

cena wywoławcza: 
1 300 zł
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97
Marceli 

Harasimowicz
(1859 Warszawa – 

1935 Lwów)

Zamek 
w Crikvenicy 
(Chorwacja), 

1902 r.

olej, płótno, 
45 × 60 cm

sygn. i dat. l. d.: 
MHarasimowicz/
Cirkvenica 1902

cena wywoławcza: 
7 000 zł

96
Artysta nieokreślony
(pocz. XX w.)

Rybak z fajką

olej, płótno, 49 × 40 cm
sygn. nieczytelnie p. d.

cena wywoławcza: 400 zł
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98
Artysta 
nieokreślony
(XIX/XX w.)

Kobieta przy 
piecu

olej, płótno, 
65 × 81 cm

cena wywoławcza: 
4 000 zł

99
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 
Podolski – 1980 

Milanówek 
k. Warszawy)

Droga wiejska 
zimą

olej, płótno, 
62 × 92 cm

sygn. l. d: WIKTOR 
KORECKI

cena wywoławcza: 
5 500 zł
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100
Czesław 
Znamierowski
(1890–1977 Wilno)

Połonga, 1957 r.

olej, tektura, 
26,5 × 32,5 cm
sygn. i dat. l. d. 
ołówkiem: CZ 57 
oraz p. d.: Połonga

cena wywoławcza: 
1 300 zł

101
Alfons Łosowski
(1913 Orkiewicze – 
1988 Gdańsk)

Martwa natura 
z gołębiami

olej, płyta, 
41 × 50,5 cm
sygn. p. d.:  
A. ŁOSOWSKI

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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103
Ludwik Stasiak

(1858 Bochnia – 
1924 tamże)

Statki na morzu

olej, tektura, 
70 × 49 cm

sygn. p. d.: Ludwik 
Stasiak/Gdańsk

cena wywoławcza: 
9 000 zł

102
Conrad Schmidt

(XIX/XX w.)

Statek na 
morzu, 1902 r.

olej, płótno, 
50,5 × 70,5 cm

sygn. l. d.: Konrad 
Schmidt/Danzig 

1902

cena wywoławcza: 
1 800 zł
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104
Roman 
Bratkowski
(1869 Lwów – 
1954 Wieliczka)

Capri

olej, sklejka, 
47 × 65 cm
sygn. p. d.: 
R. Bratkowski

cena wywoławcza: 
5 000 zł

105
Karoly Kotasz

(1872 Budapeszt – 
1941)

Na plaży

olej, płótno, 
31 × 40,5 cm

sygn. p. d.: 
KOTASZ K.

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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108
Antoni Procajłowicz

(1876 Rodatycze – 1949 Kraków)

Zakole rzeki

olej, tektura, 20 × 27 cm
sygn. p. d.: A. PROCAJŁOWICZ

cena wywoławcza: 2 800 zł

106
Feliks Kazimierz 

Wygrzywalski
(1903 Rzym – 1966)

Nimfa na skałach

olej, płótno, 40 × 61 cm
sygn. p. d.: F. K. Wygrzywalski

cena wywoławcza: 5 000 zł

107
Hans Kunze
(1886–?)

Mierzeja Kurońska, 1952 r.

olej, płyta, 55 × 75 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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110
Frantisek 
Ladislaw Soukup
(1888 Praga – 
1954 tamże)

Akt leżącej 
kobiety

olej, płyta, 
52 × 65 cm
sygn. l. d.: 
F. L. Soukup

cena wywoławcza: 
6 000 zł

109
Augusta 
Rossman
(1863 Gandawa – 
1895 Bazylea)

Martwa natura 
z dzbanem

olej, płótno 
naklejone na karton, 
38,5 × 49,5 cm
sygn. p. d.: 
A. Rossman

cena wywoławcza: 
3 500 zł
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111
Aleksander 
Laszenko
(1883 Annówka – 
1944 Włocławek)

Arab na 
wielbłądzie, 
1935 r.

olej, płótno 
naklejone na deskę, 
35,5 × 50,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 
A. Laszenko/El 
Karaima.35.

cena wywoławcza: 
4 000 zł

112
Konstanty Szewczenko

(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Zalotnicy

olej, płótno, 49 × 39,5 cm
sygn. p. d.: K. SZEWCZENKO

cena wywoławcza: 3 800 zł
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115
Broszka
pocz. XIX w.

złoto pr. 0,580, metal, m. 4,59 g
imitacja szmaragdu, 10 szt. półperełek

cena wywoławcza: 1 500 zł

114
Broszka z ametystem

XIX/XX w.

złoto pr. 0,585, m. 8,05 g
ametyst ok. 11 ct, szlif fasetowany

8 szt. półperełek naturalnych

cena wywoławcza: 2 500 zł

113
Broszka
pocz. XIX w.

złoto pr. ok. 0,585, metal, m. 4,10 g
szafir, rubin, 8 szt. półperełek

cena wywoławcza: 2 000 zł
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117
Wisior z kameą
pocz. XX w.

złoto, m. 6 g
21 diamencików, 3 perły, muszla

cena wywoławcza: 2 500 zł

118
Pierścionek

pocz. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 3,84 g
12 szt. diamentów, rubin 0,14 ct, szafir 

0,11 ct

cena wywoławcza: 1 200 zł

116
Wisior z rubinkiem

Austria ok. 1930 r.

złoto pr. 14 k, m. ok. 8 g
rubin

cena wywoławcza: 2 000 zł
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121
Pierścionek art déco
l. 20–30. XX w.

złoto pr. 0,580, platyna, m. 5,12 g
3 szt. diamentów łącznie ok. 0,43 ct, 
Si-P2/I-J-K, stary szlif, rozety

cena wywoławcza: 3 500 zł

120
Broszka

1 poł. XIX w.

srebro, złoto, m. 10 g
9 diamentów łącznie ok. 0,40 ct

cena wywoławcza: 2 500 zł

119
Pierścionek art déco
l. 20–30. XX w.

złoto 0,750, platyna, m. 2,60 g
11 szt. diamentów łącznie ok. 0,50 ct, 
VS-SI1/H-I, stary i uproszczony szlif

cena wywoławcza: 3 500 zł
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123
Pierścionek

złoto pr. 0,375, platyna, m. 2,1 g
5 szt. diamentów łącznie 0,36 ct, 
VS-SI2/J-K

cena wywoławcza: 2 200 zł

124
Broszka

Theodor Fahrner, l. 1900–1919

srebro, m. 11 g; dł. 6,5 cm
spinel syntetyczny, markasyty,  

dekoracja filigranowa

cena wywoławcza: 800 zł

122
Kolczyki

złoto pr. 0,585, m. 1,25 g
2 szt. brylantów łącznie 0,28 ct, SI/H-I

cena wywoławcza: 3 000 zł
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127
Pierścionek ze szmaragdami 
i brylantami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 6,91 g
14 szt. brylantów łącznie ok. 0,17 ct, 
SI/K-L
18 szt. szmaragdów łącznie ok. 0,75 ct

cena wywoławcza: 2 000 zł

126
Pierścionek

l. 30. XX w., Czechosłowacja

złoto, m. 2,07 g
brylant ok. 0,25 ct,  

dekoracyjny grawerunek, stary szlif

cena wywoławcza: 2 000 zł

125
Obrączka z brylantem
współczesna

złoto pr. 0,750, m. 5,03 g
brylant 0,12 ct, SI/I-J

cena wywoławcza: 1 300 zł
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129
Pierścionek z diamentami
współczesny

złoto pr. 0,750, m. 2,52 g
9 szt. diamentów łącznie ok. 0,25 ct, 
SI/K-L, szlif bagietowy

cena wywoławcza: 800 zł

130
Pierścionek

XX w.

złoto pr. 0,583, m. 4,10 g
brylant ok. 0,26 ct, P1-P2/I-J

cena wywoławcza: 1 600 zł

128
Pierścionek

współczesny

złoto pr. ok. 0,585, m. 1,52 g
6 szt. brylantów łącznie ok. 0,08 ct, 

SI/I-J
szafir ok. 0,12 ct, szlif – markiza

cena wywoławcza: 700 zł

131
Zegarek kieszonkowy
Omega, Szwajcaria, ok. 1930 r.

metal złocony; śr. 4,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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134
Obrączka z brylantami
współczesna

białe złoto pr. 0,750, m. 8,68 g
31 szt. brylantów łącznie ok. 1,25 ct, 
VS-SI-P1/H

cena wywoławcza: 3 800 zł

133
Pierścionek z szafirem 

i diamentami
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 4,57 g
80 szt. diamentów łącznie ok. 0,90 ct, 

SI-P1/G-H, szlif ósemkowy
szafir ok. 1,35 ct, fasetowy mieszany

cena wywoławcza: 4 000 zł

132
Obrączka z brylantami
współczesna

białe złoto pr. 0,750, m. 5,88 g
25 szt. brylantów łącznie ok. 0,65 ct, 
SI-P1/H

cena wywoławcza: 2 000 zł
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136
Pierścionek z szafirami 
i diamentami
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 9,47 g
38 szt. diamentów łącznie ok. 1,15 ct, 
VS-SI-P1/H
3 szt. szafirów łącznie ok. 0,10 ct, 
kwadraty

cena wywoławcza: 4 600 zł

137
Zegarek naręczny Adora

k. XX w.

srebro pr. 0,835, tarcza 
kobaltowa

cena wywoławcza: 250 zł

135
Pierścionek z szafirami 

i brylantami
współczesny

białe złoto pr. 0,585, m. 2,51 g
8 szt. brylantów łącznie ok. 0,11 ct, 

SI-P1/H
4 szt. szafirów łącznie 1,91 ct, szlif 

cejloński

cena wywoławcza: 2 400 zł
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140
Wisiorek z diamentami
współczesny

złoto pr. 0,585, m. 4,87 g
35 szt. diamentów łącznie ok. 0,60 ct, 
P1-P2/H, szlif ósemkowy

cena wywoławcza: 1 600 zł

139
Obrączka z brylantami

2 poł. XX w.

białe złoto pr. 0,585, m. 4,59 g
23 szt. brylantów łącznie ok. 0,70 ct, 

SI/H

cena wywoławcza: 3 000 zł

138
Kolczyki z diamentami
współczesne

złoto pr. 0,585, m. 2,06 g
64 szt. diamentów łącznie ok. 0,38 ct, 
SI-P1/H, szlif ósemkowy, szlif bagietowy

cena wywoławcza: 1 400 zł
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142
Pierścionek z brylantem
XX w.

złoto p. 0,585, m. 1,97 g
brylant 0,24 ct, VS/H

cena wywoławcza: 2 500 złv

143
Kolczyki wiszące z perłami 

i diamentami
współczesne

białe złoto pr. 0,585, m. 7,90 g
16 szt. diamentów łącznie ok. 0,25 ct, 

SI/H, szlif ósemkowy
2 szt. białych pereł hodowanych, 

śr. 12,83–13,01 mm

cena wywoławcza: 2 000 zł

141
Wisiorek z brylantem

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 2,02 g
brylant ok. 0,35 ct, SI/K-L

cena wywoławcza: 1 600 zł
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145
Filiżanka
Miśnia, Marcolini, l. 1774–1814

porcelana, malatury naszkliwne;  
wys. filiżanki 4,5 cm

cena wywoławcza: 650 zł

146
Filiżanka

Miśnia, XVIII-XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne; 
wys. filiżanki 4,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

144
Filiżanka

Miśnia, Marcolini, l. 1774–1814

porcelana, malatury naszkliwne, spodek 
dobierany; wys. filiżanki 4,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

147
Miseczka w kształcie muszli
Miśnia, ok. 1750 r.

porcelana, malatury naszkliwne;  
wym. 20,7 × 18 × 5,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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149
Półmisek
Miśnia, Marcolini l. 1774–1814

porcelana, malatury naszkliwne; 
dł. 38 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

150
Talerz

Miśnia, XIX w.

porcelana, malatury  
naszkliwne, złocenia; śr. 25 cm

cena wywoławcza: 550 zł

148
Talerz

Miśnia, Marcolini l. 1774–1812

porcelana, malatury naszkliwne; 
śr. 25 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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153
Figurka kobiety
ENS, 1 poł. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne;  
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 550 zł

152
Figurka dziewczynki z naręczem 

kwiatów
Miśnia, 1 poł. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; wys. 13 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

151
Figurka grającej damy
Wiedeń, XIX/XX w.

porcelana, malatury naszkliwne; 
wys. 10 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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155
Figurka kobiety
Chodzież, l. 50–60. XX w.

porcelit; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł 156
Figurka kobiety

Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne,  
sygn. na podstawie nieczytelnie;  

wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

154
Figurka baletnicy
proj. Dorothea Charol,  
Rosenthal, l. 20. XX w.

porcelana szkliwiona; wys. 24,5 cm

cena wywoławcza: 750 zł
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159
Serwis do mokki

Drezno, l. 1900-1914

w zestawie: dzbanek, 
cukiernica, mlecznik, 

6 filiżanek, 6 spodków 
i 6 talerzyków; porcelana, 

malatury naszkliwne; 
wys. filiżanki 6 cm, 

wys. dzbanka 21 cm; 
jedna filiżanka, spodek 
i talerzyk uszkodzone; 

elementy dobierane

cena wywoławcza:  
1 300 zł

158
Popielniczka

Drezno, 1 poł. XX w.

porcelana, malatury naszkliwne, 
złocenia; dł. 22 cm

cena wywoławcza: 300 zł

157
Wazonik
Miśnia, l. 1924–1934

porcelana, malatury naszkliwne, złocenia; 
wys. 13,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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162
Amfora

Wiedeń, k. XIX w.

porcelana, złocenia; 
wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 
1 100 zł

160
Talerz dekoracyjny

Miśnia, XX w.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; śr. 27 cm

cena wywoławcza:1 100 zł

163
Talerz
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana, złocenia; śr. 26,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

161
Amfora
Miśnia, po 1934 r.

porcelana, malatury podszkliwne, 
złocenia; wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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166
Figurka piskląt
Royal Copenhagen, l. 1969–1974

porcelana, malatury podszkliwne; 
wys. 5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

165
Figurka dziecka z ptaszkami
proj. Albert Caasmann, Rosenthal, 

1930 r.

porcelana, malatury podszkliwne; 
sygn. na podstawie; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

164
Figurka dziecka siedzącego 
na ważce
proj. Albert Caasmann, Rosenthal, 
1920 r.

porcelana, malatury podszkliwne; sygn.  
na podstawie; wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 800 zł
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168
Figurka fauna z wężem

Royal Copenhagen, l. 60. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne; znak 
wytwórni na spodzie; wys. 11,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł169
Wazon
Royal Copenhagen, l. 20. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne; 
dekoracja w formie pejzażu z bocianem; 
wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

167
Figurka fauna z żabką
Royal Copenhagen, l. 60. XX w.

porcelana, malatury podszkliwne; znak 
wytwórni na spodzie; wys. ok. 12 cm

cena wywoławcza: 550 zł

170
Wazon

Royal Copenhagen, ok. 1900 r.

porcelana, malatury podszkliwne;  
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł



68 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

172
Wazonik

Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia; 
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 200 zł

171
Puzderko
Miśnia, 2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia; wzór 
Aquatinta; śr. 7,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

173
Cache-pot
Villeroy & Boch, Drezno, ok. 1900 r.

porcelana szkliwiona, malowana 
kobaltem; wys. 16 cm, śr. 18,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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175
Talerz
Miśnia, XIX/XX w.

porcelana malowana kobaltem; śr. 25 cm

cena wywoławcza: 220 zł

176
Filiżanka do kawy

Bing & Grøndahl, Kopenhaga, 
l. 1948–1951

porcelana malowana podszkliwnie 
kobaltem; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 70 zł

174
Talerz

Miśnia, XX w.

porcelana malowana kobaltem; śr. 29 cm

cena wywoławcza: 220 zł

177
Półmisek
Miśnia, XX w.

porcelana malowana kobaltem; 
wym. 27,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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180
Figurka małpki
proj. T. Kärner, Nymphenburg, po 1916 r.

porcelana szkliwiona; wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

179
Figurka kaczki

Bing & Grøndahl, Kopenhaga, XX w.

porcelana; wys. 7,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł

178
Figurka pary kaczek
Royal Copenhagen, XX w.

porcelana; dł. 9,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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183
Figura pary chartów

Steatyt, Katowice, l. 1950–1953

porcelit; dł. podst. 28 cm, 
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 550 zł

182
Figura konia
pocz. XX w.

porcelana szkliwiona; 
wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

181
Figura pary chartów
ENS Volkstedt, poł. XX w.

porcelana szkliwiona; 
dł. ok. 39,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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186
Serwis do mokki  

dla 6 osób
Miśnia, po 1934 r.

w serwisie: dzbanek  
wys. 18 cm, mlecznik, 
cukiernica, 6 filiżanek 

wys. 5 cm, 6 spodków
porcelana szkliwiona, 
malatury naszkliwne

cena wywoławcza: 950 zł

185
Tabakierka
2 poł. XIX w.

porcelana, mosiądz, malatury 
podszkliwne i naszkliwne, złocenia; 

wym. 4,5 × 4,5 × 3 cm

cena wywoławcza: 400 zł

184
Zestaw deserowy
Miśnia, 2 poł. XX w.

w zestawie: filiżanka wys. 7 cm,  
spodek, talerzyk
porcelana szkliwiona, złocenia

cena wywoławcza: 150 zł
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188
Kompotierka

XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia; 
dł. 12,5 cm

cena wywoławcza: 30 zł

189
Para popielniczek
Drezno, od 1901 r.

porcelana, malatury naszkliwne,  
złocenia; śr. 9 cm

cena wywoławcza: 250 zł

187
Wazonik
Miśnia, poł. XX w.

porcelana, złocenia; wys. 14,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

190
Patera dwudzielna

KPM, Berlin, l. 1849–1870

porcelana szkliwiona, złocenia; 
dł. 31,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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193
Serwis kawowy dla 2 osób
Villeroy & Boch, l. 1920–1925

w zestawie taca śr. 35 cm, dzbanek 
wys. 18 cm, mlecznik, cukiernica i dwie 
filiżanki ze spodkami; porcelana biała, 
szkliwo błękitne

cena wywoławcza: 700 zł

192
Zestaw wazoników

Chiny, XX w.

czerwona laka, mosiądz; wys. 17 cm

cena wywoławcza: 800 zł

191
Para wazoników
proj. Paul Dresler, Grotenburg, Krefeld, 
1 poł. XX w.

kamionka, szkliwo redukcyjne;  
sygn. na spodzie; wys. 18 i 9 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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195
Para solniczek w kształcie jajek
Rosenthal, l. 60. XX w.

porcelana, szkliwo iryzujące;  
wys. solniczki 7 cm

cena wywoławcza: 300 zł

196
Dzbanek

Bing & Grøndahl, Kopenhaga, 
l. 1853–1894

biskwit, złocenia; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

194
Kieliszki do jajek

Chodzież, l. 60. XX w.

porcelit, złocenia; wys. 5,5, cm

cena wywoławcza: 200 zł

197
Serwis do kawy
ok. 1900 r.

porcelana, złocenia; 
wys. filiżanki 7,5 cm; 
znak gdańskiego składu 
porcelany

cena wywoławcza: 300 zł
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199
Figurka bażanta
Volkstedt, 1 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, 
malatury podszkliwne; 
dł. 11,5 cm

cena wywoławcza: 
120 zł

200
Figurka bażanta
Volkstedt, l. ok. 1900–1936

porcelana, malatury podszkliwne; 
wys. 5,5 cm

cena wywoławcza: 120 zł

198
Figurka bażanta
Wiedeń, l. 30 XX w.

porcelana malatury naszkliwne;  
dł. 25,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

201
Figurka perliczki

proj. Ottmar Obermaier, 
Rosenthal, 1931 r.

porcelana szkliwiona;  
na spodzie znak wytwórni; 

wys. 30,5 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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202
Amfora z przedstawieniami  
scen biblijnych
Vincenzo Molaroni, Pesaro (?),  
Włochy, ok. 1900 r.

majolika, malatury podszkliwne 
i naszkliwne; na brzuścu dekoracja 
istoriato: znalezienie Mojżesza oraz 
powołanie Leviego, na stopie pejzaż 
z zabudowaniami; wys. 63 cm

cena wywoławcza: 7 000 zł
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205
Wazon
Orrefors, Szwecja, XX w.

szkło kryształowe; sygn. na spodzie;  
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 800 zł

204
Wazon

Kosta Boda, Szwecja, XX w.

szkło, sygn. na spodzie; wys. 19 cm

cena wywoławcza: 300 zł

203
Pucharek
Kosta Boda, Szwecja, poł. XX w.

szkło kryształowe, sygn. na spodzie;  
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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207
Karafka
Niemcy, XX w.

szkło kryształowe; wys. 29 cm

cena wywoławcza: 350 zł

208
Dzban

XIX/XX w.

szkło, cyna; dekoracja w postaci scen 
myśliwskich; wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

206
Wazon

Orrefors, Szwecja, poł. XX w.

szkło kryształowe, sygn. na spodzie, 
dekoracja w postaci mandoliny; 

wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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211
Komplet kieliszków 
do sherry
Francja, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne trawione; 
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 300 zł

210
Kieliszek do wina

1 poł. XX w.

szkło kryształowe, bezbarwne 
i kobaltowe; wys. 21 cm

cena wywoławcza: 80 zł

209
Wazonik
Erwin Eisch, Frauenau, l. 80. XX w.

szkło bezbarwne iryzujące i kobaltowe, 
sygn.: Eisch; wys. 17,2 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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213
Wazonik 
Erwin Eisch, Frauenau, l. 80. XX w.

szkło bezbarwne iryzujące i kobaltowe, 
sygn. Eisch; wys. 10,3 cm

cena wywoławcza: 150 zł

214
Paterka 

Erwin Eisch, Frauenau, l. 80. XX w.

szkło bezbarwne iryzujące 
i kobaltowe; sygn.; śr. 17 cm

cena wywoławcza: 120 zł

212
Wazon

Erwin Eisch, Frauenau, l. 80. XX w.

szkło bezbarwne iryzujące i kobaltowe, 
sygn. Eisch; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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216
Figurka gołębia Neolitico, 
Barovier & Toso
proj. Ercole Barovier, Murano, 1954 r.

szkło bezbarwne, nitki szkła brązowego 
i białego, aplikacje ze szkła czarno-fioleto-
wego; dł. 14,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

217
Puzdro

XIX/XX w.

szkło, schwarzlot,  
złocenia; śr. 11 cm

cena wywoławcza: 300 zł

215
Patera Daum Frères

Nancy, ok. 1935 r.

szkło brązowe, szlifowane, trawione; 
śr. 36,5 cm; sygn.: DAUM NANCY 

FRANCE

cena wywoławcza: 1 500 zł

218
Paterka 
Erwin Eisch, Frauenau, l. 80. XX w.

szkło bezbarwne iryzujące,  
ręcznie malowane; śr. 17 cm;  
sygn. na spodzie: Eisch 83/E.E.

cena wywoławcza: 1 400 zł

82
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219
Zestaw naczyń ozdobnych
XX w.

w zestawie miska i wazonik; szkło białe 
i czarne; miska śr. 19,5 cm, wazonik 
wys. 15 cm

cena wywoławcza: 550 zł

221
Przycisk do papieru
Bohemia, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, wtopione kwiaty 
szklane; wys. 7,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

220
Wazon Mezza filigrana 

Venini
Murano, l. 1970–1975

szkło bezbarwne, wtopione 
nitki szkła fioletowego; sygn.: 

venini italia; wys. 27 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

222
Przycisk do papieru

Bohemia, ok. 1900 r.

szkło bezbarwne, wtopione kwiaty 
szklane; wys. 10 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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224
Zestaw do likieru
l. 20. XX w.

karafka: Kraków, 1921–1931;  
srebro pr. 3, m. 165 g, wys. 20,2 cm;  
inicjał „MJ”, kieliszki: Władysław 
Krupski i Jan Matulewicz, Warszawa, 
1922–1931,  
srebro pr. 3, m. 180 g, wys. 8,5 cm; 
6 sztuk

cena wywoławcza: 1 500 zł

223
Zestaw do likieru

l. 20–30. XX w.

karafka: Warszawa, 1922-1931; 
srebro pr. 3, m. 175 g, wys. 21 cm; 

inicjał „ICH” w owalu
kieliszki: Władysław Krupski i Jan 

Matulewicz, Warszawa, 1922–1931;
srebro pr. 3. m. 135 g, wys. 9 cm; 4 sztuki

tacka: Moskwa, l. 1908–1917; 
srebro pr. 84, m. 100 g, śr. 15 cm;  

inicjał „ПХ”

cena wywoławcza: 1 400 zł
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226
Para lichtarzy
Sztokholm, 1960 r.

srebro, punca mistrza „GAB”; 
wys. 7,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

227
Zestaw na biurko

Dania, 1929 r.

w zestawie: kałamarz na 
podstawce  

dł. 26 cm, suszka dł. 13 cm, 
wizytownik dł. 12 cm, pióro, 
komplet stalówek; srebro pr. 

0,830, m. 715 g;  
znak probierza Christiana 
F. Heise’a (1904–1932)  

zdobiony monogramem „TJ”

cena wywoławcza: 1 100 zł

225
Solniczka

Greggio, Padwa, po 1968 r.

srebro pr. 0,800, m. 55 g; dł. 10 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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229
Tabakierka

XIX/XX w.

srebro, złoto, niello; wewnątrz 
na wieczku grawerunek: 
1859–1909; m. 77 g,  
wym. 4 × 7,5 × 2 cm

cena wywoławcza: 700 zł

228
Łódź Wikingów
Marius Hammer, Bergen, po 1912 r.

srebro pr. 0,830; dł. 19 cm,

cena wywoławcza: 800 zł

232
Sitko

XIX/XX w.

srebro pr. 0,835, m. 20 g; dł. 14,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

231
Łopatka do ciasta
Maison Odiot, Francja, l. 1838–1894

srebro pr. 0,950, m. 210 g; dł. 26 cm,

cena wywoławcza: 600 zł

230
Łyżeczka do soli
Niemcy, 1 poł. XX w.

srebro pr. 0,800, m. 30 g; dł. 13 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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234
Komplet 6 łyżeczek
pocz. XX w.

srebro sterling, m. 65 g; dł. 22,5 cm
dekoracja floralna, ozdobne zawieszki 
przy uchwytach

cena wywoławcza: 150 zł

235
Łyżka deserowa

R. Parkinson & Sons, pocz. XX w.

plater; dł. 21 cm; oryginalne etui

cena wywoławcza: 200 zł

233
Komplet 6 łyżeczek

Niemcy, 1 poł. XX w.

srebro pr. 0,800, m. 67 g;  
oryginalne etui

cena wywoławcza: 400 zł
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236
Komplet sztućców dla 12 osób
Frankfurt, pocz. XX w.

srebro pr. 0,800, m. ok. 6 500 g
na trzonkach litera „B”
187 elementów

cena wywoławcza: 18 000 zł
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239
Para kandelabrów
Hiszpania, pocz. XX w.

srebro, m. 3550 g;  
sygn.: A. PALLE; wys. 31 cm

cena wywoławcza: 9 000 zł

237
Para solniczek
1 poł. XX w.

srebro pr. 0,925, m. 90 g; wys. 12,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

238
Kałamarz

Sztokholm, 2 poł. XX w.

srebro, szkło, masa 230 g;  
wym. ok. 17,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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241
Mlecznik i cukiernica
Columbia Silver Co., 2 poł. XX w.

srebro sterling, dociążane, 
m. łączna 237 g
mlecznik wys. 8 cm, cukiernica 
wys. 8 cm

cena wywoławcza: 700 zł

242
Patera z uchwytem

William Hutton & Sons, Sheffield, 
1905 r.

srebro pr. 0,925, m. 527 g; 
wym. 23,5 × 31,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

240
Para solniczek

S. J. Rose & Son, Birmingham, 1988 r.

srebro pr. 0,925, m. łączna 86 g; 
wys. 10,5 cm, znak złotniczy S.J.R

cena wywoławcza: 250 zł
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244
Para świeczników

poł. XX w.

plater; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 200 zł

245
Kabaret do przypraw
XX w.

plater, szkło szlifowane, metal;  
wys. z uchwytem 29 cm

cena wywoławcza: 250 zł

243
Etażera
pocz. XX w.

plater, szkło; 
wys. 27,5 cm

cena wywoławcza: 
300 zł

246
Para świeczników
XX w.

plater; wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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248
Para świeczników
poł. XX w.

plater; wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

249
Kaganek
poł. XX w.

plater, punca „GAB”; wys. 6 cm

cena wywoławcza: 150 z

247
Kandelabr

Norblin, Warszawa, do 1915 r.

plater; wys. 43 cm

cena wywoławcza: 800 zł

250
Kabaret do przypraw

XX w.

plater, szkło, łyżeczka z kości; dł. 27 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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252
Komplet łyżeczek do kawy
WMF, Geislingen, od 1909 r.

plater, dł. łyżeczki 10,5 cm;  
oryginalne etui

cena wywoławcza: 350 zł

253
Zestaw kieliszków do jajek
Johnson, Durban & Co Ltd Birmingham, 
l. 1897–1904

plater; wys. stojaka 22 cm, wys. kieliszka 7 cm

cena wywoławcza: 800 zł

251
Zestaw do przypraw

Anglia, pocz. XX w.

plater, szkło; wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

254
Wazon 

XX w.

plater, szkło; wys. 42 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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255
Cukiernica
Fraget, Warszawa, ok. 1900 r.

plater; wym. 
12,5 × 8,5 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

256
Szczypce do cukru
Fraget, l. 1896–1915

plater; dł. 13,5 cm

cena wywoławcza: 80 zł

259
Taca

Norblin, Warszawa, 
1 poł. XX w.

plater; wym. 65 × 45 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

258
Łyżeczka do cukru
Br. Henneberg, Warszawa, 
pocz. XX w.

plater; dł. 13,5 cm

cena wywoławcza: 70 zł

257
Para świeczników

Dania, poł. XX w.

plater, drewno; wys. 10 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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262
Kubek
proj. Arno Malinowski, Georg Jensen, 
Kopenhaga, pocz. XX w.

cyna patynowana; wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 120 zł

260
Wazon secesyjny
ok. 1900 r.

cyna srebrzona; wys. 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

261
Wizytownik

WMF, Geislingen, ok. 1900 r.

cyna srebrzona; wym. 27 × 29 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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264
Półmisek
proj. Hugo Leven, J.P. Kayser & Sohn, 
Krefeld, l. 1900–1904

cyna polerowana, na spodzie znak 
wytwórni; wym. 51,5 × 32,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

265
Półmisek do ryb

J.P. Kayser & Sohn, Krefeld, 
ok. 1900 r.

cyna polerowana,  
na spodzie znak wytwórni; 

wym. 61,5 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł

263
Taca

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

cyna polerowana; na spodzie znak 
wytwórni; wym. bez uchwytów: 

29 × 24 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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267
Zegar kominkowy
V.G. Lebrethon a Caen, ok. 1860 r.

drewno, mosiądz, brąz, regulator 
wahadłowy, nakręcany kluczykiem; 
wys. 53 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

266
Zegar karetowy Jaeger-LeCoultre

Szwajcaria, l. 30. XX w.

mosiądz złocony, szkło;  
wym. 20 × 12 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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268
Para kandelabrów w stylu 
Ludwika XVI
Francja, XIX w.

brąz złocony, marmur; wys. 46 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł

269
Zegar kominkowy

Tuyteleir, A. Anvers, Francja, 1 poł. XIX w.

metal złocony, emalia, paryski system 
bicia godzin i półgodzin, regulator 

wahadłowy (brak wahadła), nakręcany 
kluczykiem; niewielkie ubytki emalii;  

wys. 49 cm, szer. 35,5 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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272
Ikona Świętego
Ivan Saltykov (ok. 1884-1897),  
Rosja, XIX w.

porcelana, malatury naszkliwne, oprawa 
srebrna pr. 84 zołotniki; wym. 6 x 5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

271
Krzyż prawosławny

XIX w.

mosiądz, ślady emalii; 
wys. 27 cm

cena wywoławcza: 650 zł

270
Ikona Chrystus Pantokrator
1 poł. XX w.

tempera, deska, koszulka mosiężna; 
wym. 18 x 14,5 cm

cena wywoławcza: 850 zł
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273 
Łampada

Schieffers & Co., Warszawa, pocz. 
XX w.

plater, wkład szklany  
współczesny; wys. ok. 60 cm
punca wytwórni na uchwycie: 

SCHIEFFERS VARSOVIE

cena wywoławcza: 350 zł

275 
Łampada
1 poł. XX w.

szkło bezbarwne, dł. ok. 43 cm

cena wywoławcza: 200 zł

274
Łampada
R. Plewkiewicz i S-ka, Warszawa, 
1 poł. XX w.

mosiądz, wkład szklany, 
współczesny; dł. ok. 55 cm
punca wytwórni na krawędzi 
koszyka: PLEWKIEWICZ i M

cena wywoławcza: 250 zł
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278
Fotografia gabinetowa  
Ignacego Paderewskiego
fot. Jan Mieczkowski, Warszawa, 
ok. 1880 r.

16 × 11 cm, opis u dołu:  
Jan Mieczkowski w Warszawie

cena wywoławcza: 800 zł

277
Miniatura z portretem kobiety
XIX w.

sztuczna kość, fotografia podmalowana, 
gwasz; 8,5 × 6,5 cm w św. oprawy

cena wywoławcza: 400 zł

276
Miniatura z portretem Fryderyka 
Chopina
XIX w.

sztuczna kość, fotografia podmalowana, 
gwasz; sygn. nieczytelnie p. d.; 
4,6 × 3,8 w św. oprawy

cena wywoławcza: 600 zł
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280
Ramka do fotografii
Włochy, XX w.

mosiądz, szkło; wym. 10,5 × 7,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

281
Para ramek  
do fotografii
1 poł. XX w.

drewno, szkło; wys. 16 cm

cena wywoławcza: 150 zł

279
Ramka do fotografii

Włochy, XX w.

mosiądz, szkło; wym. 7 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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282
Bożena Bieniowska-Hołowacz 

(XX/XXI w.)

Pejzaż jesienny z drzewami

gobelin, 86 × 124 cm
sygn. p. d.: BB

cena wywoławcza: 1 000 zł

283
Obrus
XX w.

tkanina żakardowa, wykończona 
wełnianymi frędzlami; śr. 136 cm

cena wywoławcza: 350 zł



105AUKCJA VARIA (12) | VARIA

285
Torebka
Koret, USA, XX w.

skóra aligatora, wewnątrz portmonetka, 
lusterko; wym. 20 × 10 × 7 cm

cena wywoławcza: 500 zł

286
Osłona na donicę

ok. 1900 r.

terakota, szkliwo matowe czerwono-
-brązowe; wys. 40 cm, śr. 30 cm

cena wywoławcza: 400 zł

284
Kafel piecowy Święty Jerzy 

walczący ze smokiem
XIX w.

żeliwo, odlew; wym. 54 × 43,5 cm
dat. u dołu: 1797

cena wywoławcza: 1 400 zł
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289
Para mieczy ozdobnych
Chiny, XX w.

rękojeść i głownia z kości, 
dekoracyjna, drewniana 
podstawka; dł. 82 i 97 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

287
Przywieszka do kapelusza 

myśliwskiego
XX w.

srebro pr. 0,835, włosie z dzika; 
dł. 14 cm

cena wywoławcza: 400 zł

288
Nóż
Chiny, XX w.

rękojeść i pochwa z kości; 
dł. w pochwie 47 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł
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291
Maszynka do golenia
Rolls Razor, Anglia, poł. XX w.

cena wywoławcza: 150 zł

292
Mikroskop

Paul Waechter, Berlin,  
k. XIX w.

mosiądz, żeliwo, szkło; 
w zestawie przyrządy do 
obserwacji i oryginalny, 

drewniany futerał;  
wys. mikroskopu ok. 25 cm

cena wywoławcza: 500 zł

290
Tabakierka

pocz. XX w.

szylkret, masa perłowa; 
5 × 9 × 2,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł



108 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

294
Kinkiet

XIX/XX w.

mosiądz, drewno;  
dł. ramienia 21 cm

cena wywoławcza: 350 zł

293
Para świeczników
pocz. XX w.

żeliwo; dekoracja w postaci popiersi 
Mozarta i Beethovena; wys. 21,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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296
Lustro
XIX/XX w.

konstrukcja drewniana, zdobienia gipso-
we, złocenia; wym. 57 × 46 cm

cena wywoławcza: 250 zł 297
Lustro w stylu neorokokowym

2 poł. XIX w.

konstrukcja sosnowa, fornir orzechowy, 
politura, złocenia snycerki rocaillowej; 

wym. 163 × 69 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

295
Lustro

XIX/XX w.

konstrukcja drewniana, zdobienia 
gipsowe, złocenia, lustro fazowane; 

wym. 103 × 62 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł



I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

3. Estymacja
Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma 
charakter wskazówki dla zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji odnośnie estymacji rekomendujemy kontakt 
z naszymi ekspertami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub 
powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje 
nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

5. Transakcja warunkowa
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 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli nego-
cjacje nie przyniosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych 
liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie 
tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 
cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku 
otrzymania takiej oferty od innego oferenta informujemy o tym fakcie 
klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient 
ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy 
przysługuje mu prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym 
wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może 
zostać sprzedany innemu oferentowi.

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
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 
obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione.

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, 
którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe 
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 
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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 VARIA (12)

Gdańsk, 2 lipca 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



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 × 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



13 SIERPNIA (SOBOTA) 2016 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Jan Stanisławski (1860–1907), W zielonej gęstwinie, olej, tektura, 32,5 × 24 cm sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI



Michał Saturnin Kamiński
bez tytułu, z cyklu Neon
olej, płótno, 100 × 120 cm

4 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 13 SIERPNIA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ



Galeria w Krakowie prowadzi
skup, sprzedaż, wycenę i konsultacje

w zakresie dawnej biżuterii

tel. 12 429 12 17  •  e-mail: krakow@sda.pl  •  www.sda.pl



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, Kamila Gizowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, Natasza Szapańska 

 

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

Indeks
MALARSTWO | str. 2–49 (poniżej podane numery pozycji w katalogu):

 
AFANASEVA ELENA ANDREYEVNA 57
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XVIII/XIX w.)  25
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XIX/XX w.) 10,  
 14, 15, 40, 43, 51, 97
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XIX w.) 35, 68, 
 80
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (2 poł. XIX w.) 24
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (pocz. XX w.) 96
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.) 58
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XX w.) 59
BARANOWSKA ALDONA 1, 37
BARANOWSKI HENRYK 86
BEREZOWSKA MAJA 70, 71
BORISOVAS ROMAN 75, 76, 77
BRATKOWSKI ROMAN 104
BÜSSECK HANS 16
BYSTRZYCKI SOBIESŁAW (WŁODZIEMIRZ 
BYSTRZYŃSKI) 72, 73
CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW 48
DOBROWOSKI WACŁAW 93
DUDDE FRANZ 33
DZIERZENCKI EUGENIUSZ 29, 30
EGERSDOERFER KONRAD 11
EGG AUGUSTUS 87
FEDKOWICZ JERZY 19
FINN LARS ERIK INGEMAR 27
FRYCZ KAROL 74
GUMOWSKI JAN KANTY 84, 85
GWIAZDA ANNA 60
HAJDUKIEWICZ MATEUSZ LUDWIK 26
HARASIMOWICZ MARCELI 97

 
HAYDER FRYDERYK ANTONI 61
HERFORTH C. (?) 17
HORNER C. 23
HORZYCKA JADWIGA 56
HOWE LAURITZ 44
JACQUET BAPTIST CLERMONT 36
KAROLAK ZYGMUNT 18
KAYSER-EICHBERG CARL 92
KORECKI WIKTOR 6, 8, 99
KOTASZ KAROLY 105
KUNZE HANS 107
KWIATKOWSKI ALEKSANDER 23
MOKWA MARIAN 2, 4, 5
NAŁĘCZ WŁODZIMIERZ 28
NEOGRÁDY ANTAL 12
NERLUND G. 91
NEUMANN ABRAHAM 9
NUGHES W. 13
LAM WŁADYSŁAW 63
LASKA S. 55
LASZENKO ALEKSANDER 111
LIONEL PERCY 41, 42
LUDWIKIEWICZ JÓZEF 38, 39
ŁAJMING WŁODZIMIERZ 62
ŁOSOWSKI ALFONS 101
OLESZCZYŃSKI ANTONI 88
PAYNE A. H. 64, 66
PIOTROWSKI ANTONI 90
PROCAJŁOWICZ ANTONI 108
ROSSMAN AUGUSTA 109
ROZWADOWSKI ZYGMUNT 46

 
SCHMIDT CONRAD 102
SCHMIDT F. 69
SCHMITT G. 31
SCHULTHEISS ALBRECHT 65
SCHULTZ JOHANN CARL 78
SCHWARTZ R. 32
SCHWEITZER ADOLF GUSTAW 49
SKREBEC JERZY 21
SOLOMKO SERGEJ SERGEEVIC 34
SOUKUP FRANTISEK LADISLAW 110
STANGE BERNARD 53
STAŃKO LESZEK 7, 20
STASIAK LUDWIK 103
SZEWCZENKO KONSTANTY 112
SZCZERBIŃSKI MARIAN 45 
TATULA FRANCISZEK 81, 82, 83
THOMASSIN DÉSIRÉ 52
TRZCIŃSKI MIECZYSŁAW 47
VERMEER P. 94
WATERSCHOOT HEINRICH VAN 50
WEBER FRIEDRICH 67
WIŚNIAK KAZIMIERZ 89
WINKLER EDMUND 79
WOLSKI P. 22
WOŹNIAK J. 3
WÓJCIK STANISŁAW 54
WYGRZYWALSKI FELIKS KAZIMIERZ 106
ZNAMIEROWSKI CZESŁAW 100
ŻELECHOWSKI KASPER 95

BIŻUTERIA | str. 50–59

CERAMIKA | str. 60–77

SZKŁO  | str. 78–83

SREBRA I PLATERY  | str. 84–97

VARIA | str. 98–109



Zapraszamy do naszego salonu  
w historycznej kamienicy pr y Złotej Bramie

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

poniedziałek – piątek 11–18
sobota: 11–15 



20 SIERPNIA (SOBOTA) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA DESIGNU

Butle Alicja, proj. Zbigniew Horbowy, 1971 r.,  
Huta Szkła Sudety w Szczytnej Śląskiej
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