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Fragment obrazu Franciszka Starowieyskiego, Geometria 
plam niebieskich, 1691 (1991 r.), poz. 96



w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

tel. 58 550 16 05; fax 58 342 44 58

e-mail: sopot@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 października 2016 r.

Sopot, ul. Boh. Monte Cassino 43

poniedziałek – piątek od 11 do 18

sobota od 11 do 15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

15 PAŹDZIERNIKA 2016, godz. 17.00

AUKCJA VARIA (14)

PATRONAT MEDIALNY
PATRONAT HONOROWY 

PREZYDENTA MIASTA SOPOTU



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

litografia barwna, papier, 58,8 × 47 cm 
(odcisk płyty), 63 × 50 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. na kamieniu l. d.: Kisling
l. d.: V/L oraz w p. d.: sucha pieczęć: 
ATELIER/KISLING wraz z dopisanym
ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)

cena wywoławcza: 1 900 zł
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2
Eugeniusz Zak 

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Szczęśliwa rodzina 

miękki werniks, papier,  
12,6 × 14 cm (odcisk płyty),  

21 × 17 cm  w świetle passe-partout
Praca pochodzi z albumu La porte 
Lourde. Poémes en prose de René 

Morand, dessins hors-texte par Eugéne 
Zak wydanej w Paryżu w 1929 roku przez 

Galerie Zak. 

Reprodukowana: 
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884-1926 [katalog wystawy], Muzeum 

Narodowe w Warszawie 2004, il. 5, 
str. 221

cena wywoławcza: 1 200 zł 

3
Eugeniusz Zak 

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

W kąpieli

miękki werniks, papier,  
11 × 13 cm (odcisk płyty),  

21 × 16,5 cm w świetle passe-partout
Praca pochodzi z albumu La porte 
Lourde. Poémes en prose de René 

Morand, dessins hors-texte par Eugéne 
Zak wydanej w Paryżu w 1929 roku przez 

Galerie Zak.

Reprodukowana: 
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884-1926 [katalog wystawy], Muzeum 

Narodowe w Warszawie 2004,  
il. 5, str. 221

cena wywoławcza: 1 200 zł 



4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

4
J. Nowicka 
(1 poł. XX w.)

Pragnę

pastel, płótno naklejone na płytę,  
43 × 53 cm w świetle ramy
sygn. dat. u dołu: Nowicka 
na odwrocie nalepka wystawowa z TZSP 
w Warszawie z opisem pracy

cena wywoławcza: 2 000 zł
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5
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret kobiety, 1896 r. 

litografia, na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 23,5 × 18,5 cm w świetle oprawy
sygn. na kamieniu p. d.: Axentowicz / 96

cena wywoławcza: 2 000 zł



6 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

6
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek) 

Szkice

ołówek, papier, 
19 × 28 cm 
w świetle 
passe-partout

cena wywoławcza: 
2 800 zł

7
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek) 

Konie i osiołek 

akwarela, papier, 
32 × 47 cm
sygn. p. d.: KKossak

cena wywoławcza: 
4 000 zł
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8
Wojciech Kossak 
(1856 Paryż – 1942 Kraków) 

Na pustyni

olej, płyta, 38 × 49 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak

cena wywoławcza: 12 000 zł



8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

9
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)

Lato, 1966 r. 

akwarela, tusz, papier, 43 × 61 cm 
w świetle ramy 
sygn. i dat. u dołu: majaberezowska 66.  
oraz l. d.: „lato”

cena wywoławcza: 2 600 zł
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10
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Przedstawienie

akwarela, gwasz, papier, 16 × 23 cm 
u dołu napis: KRYNICA DEOSMSY RAPOL 
RORAJ GEZO 50 ZŁ 

cena wywoławcza: 1 700 zł

11
Nikifor Krynicki 

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół

akwarela, gwasz, papier, 20,5 × 14,5 cm

Pochodzenie
Kolekcja rodziny malarza Eustachego

Wasilkowskiego (1904–1977)

cena wywoławcza: 1 700 zł



10 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

12
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny, 1923 r. 

olej, tektura, 23 × 34 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. g.: Wlastimil Hofman / 
1923

cena wywoławcza: 9 000 zł



11AUKCJA VARIA (14) | MALARSTWO

13
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci

olej, sklejka, 21,5 × 35 cm
sygn. p. g.: Wlastimil Hofman
na odwrocie pieczątka

cena wywoławcza: 8 500 zł
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14
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Pogoń za lisem

olej, płótno, 52,5 × 82,5 cm
sygn. p. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 8 000 zł
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15
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęgi zimowe

olej, tektura, 43 × 71 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 9 500 zł
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16
Stefan Frisch
(1878–1956)

Motyw 
z Bukowiska IV, 
1928 r.

olej, tektura, 
29 × 37,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 
Stefan Frisch 1928
na odwrocie tytuł 
pracy

cena wywoławcza: 
900 zł

17
Stefan Frisch

(1878–1956)

Pejzaż z kopami

olej, tektura, 
29,5 × 37,5 cm

sygn. l. d.: Stefan 
Frisch.

cena wywoławcza: 
900 zł
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18
Georg Wichmann
(1876 Lwówek Śląski – 1944 Szklarska Poręba)

Pejzaż górski

olej, płótno, 62 × 79 cm
sygn. p. d.: Georg Wichmann

cena wywoławcza: 4 800 zł
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19
Jan Gasiński
(1903 Wólka Grodziska – 1967 Gdynia)

Kwiaty

olej, płyta, 44 × 43 cm
sygn. p. d.: J.Gasiński

cena wywoławcza: 1 800 zł

20
Józef Wasiołek
(1921 Smarglin – 2008 Łódź)

Martwa natura z kwiatami

olej, płótno, 46,5 × 33,5 cm
sygn. l. d.: J.WASIOŁEK

cena wywoławcza: 1 800 zł
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21
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Kwiaty w zielonym wazonie

olej, tektura, 71 × 51 cm
sygn. po pr.: aneri

cena wywoławcza: 9 500 zł
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22
Irena Weiss zw. Aneri
(1888 Łódź – 1981 Kraków)

Dziewczyna

olej, tektura, 67,5 × 47,5 cm
sygn. l. d.: aneri

cena wywoławcza: 9 000 zł

23
Roman Wilkosz

(1895 Kraków – 1967 Kalwaria 
Zebrzydowska)

Akt siedzący, 1934 r.

pastel, akwarela, papier, 87,5 × 58,5 cm 
w świetle ramy

sygn. i dat. p. śr.: R. Wilkosz/1934

cena wywoławcza: 900 zł
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24
Grzegorz 
Mendoly-
Stefanoff

(1898–1966)

Wenecja

olej, płótno, 
50 × 80,5 cm

sygn. p. g.: 
G.Mendoly

cena wywoławcza: 
4 800 zł

25
Feliks Kazimierz 
Wygrzywalski
(1903 Rzym – 
1966)

Rybacy

olej, płótno, 
50 × 68 cm
sygnowany p. d.: 
F.K. WYGRZYWAL-
SKI

cena wywoławcza: 
6 500 zł
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26
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret młodego górala

pastel, papier, 35 × 25 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 2 400 zł

27
Franciszek 
Wójcik
(1903 Wojciechowo 
– 1984 Zakopane)

Pochmurny 
dzień 
(Zakopane), 
1950 r.

olej, tektura, 
49 × 58,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 
FWójcik 1950
na odwrocie nalepka 
potwierdzająca 
autentyczność 
pracy przez wnuczkę 
malarza – Izabelę 
Leśniak oraz 
pieczątka artysty: 
WÓJCIK FRANCI-
SZEK/ZAKOPANE/
ul.Za STRUGIEM/
NR 27a oraz napis: 
Pochmurny dzień

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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28
Emil Lindeman

(1864–1945)

Na pastwisku

olej, sklejka, 
35,5 × 46 cm

sygn. l. d.: 
ELindeman

cena wywoławcza: 
2 800 zł

29
Stanisław 

Kopystyński
(1893 Jarosław – 

1969 Wrocław)

Stogi na polu, 
1922 r.

olej, płyta, 
48 × 68 cm

sygn. i dat. p. d.: 
S. Kopystyński 1922
na odwrocie dedyka-

cja z 1949 r.

cena wywoławcza: 
5 500 zł
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30
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Drzewa

olej, płyta, 35 × 50 cm
sygn. p. d.: L. DILL

cena wywoławcza: 3 400 zł
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31
Józef Ryszkiewicz
(1856 Warszawa – 1925 tamże)

Łoś na mokradłach, 1924 r.

olej, płótno, 58 × 95,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Józef Ryszkie-
wicz/1924 III

cena wywoławcza: 9 500 zł
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32
Aldona Baranowska
(1936 Bydgoszcz – 2012 Gdynia)

Zimą

olej, płyta, 37 × 59,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Aldona Baranowska

cena wywoławcza: 900 zł

33
Marian Mokwa
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Sopot, 1922 r.

akwarela, papier, 
36 × 56 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. p. d.: 
Mokwa Sopot 1922

cena wywoławcza: 
3 400 zł
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34
E. Lurks

(1 poł. XX w.)

Pejzaż zimowy

olej, tektura, 64 × 94 cm
sygn. l. d.: E.Lurks

cena wywoławcza: 3 800 zł

35
Malarz 

nieokreślony
(1 poł. XX w.)

W zimie

olej, płótno, 
60 × 90 cm

cena wywoławcza: 
5 500 zł
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36
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż

olej, płótno naklejone na tekturę, 
17 × 27 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: M.G. Wywiórski

cena wywoławcza: 3 800 zł
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37
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Przed kościołem, 1932 r. 

olej, sklejka, 78,5 × 59 cm
sygn. i dat. p. d.: Borysowski 932

cena wywoławcza: 6 500 zł
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38
Józef 

Ludwikiewicz
(1911–1998 Łódź)

Plener

olej, płyta, 
51,5 × 66 cm

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

1978

cena wywoławcza: 
1 500 zł

39
Józef 
Ludwikiewicz
(1911–1998 Łódź)

Po burzy, 1970 r.

olej, płótno, 
61 × 80 cm
sygn. i dat. p. d.: 
J.LUDWIKIEWICZ 
1970
na odwrocie napis: 
J.Kudwikiewicz/Po 
burzy/1970

cena wywoławcza: 
1 500 zł
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40
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Pejzaż kaszubski

olej, płyta, 60 × 60,5 cm
sygn. l. d.: Mokwa
na odwrocie autorska nalepka

cena wywoławcza: 4 800 zł
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41
Marian Mokwa
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Nad brzegiem 
morza

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

cena wywoławcza: 
5 000 zł

42
Henryk 
Baranowski
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 
Gdynia)

Żaglowiec

olej, płótno 
naklejone na 
płytę, 39,5 × 51 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: 
H.Baranowski

cena wywoławcza: 
3 400 zł
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43
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Rio, 1987 r.

olej, płótno, 40 × 50,5 cm
sygn. p. d.: HBaranowski RIO/1987
na odwrocie zapiski oraz dedykacja: 
Jasiowi/w dniu imienin/z najlepszymi 
życzeniami/A.H. Baranowscy/1987

cena wywoławcza: 3 600 zł
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44
Jan Gasiński
(1903 Wólka 
Grodziska – 1967 
Gdynia)

Droga do morza

olej, tektura, 
25 × 39,5 cm
sygn. l. d.: 
J.Gasiński

cena wywoławcza: 
1 800 zł

45
Jan Gasiński
(1903 Wólka 
Grodziska – 1967 
Gdynia)

Zejście do 
morza

olej, tektura, 
19,5 × 27,5 cm  
w świetle passe- 
-partout
sygn. l. d.: 
J.Gasiński

cena wywoławcza: 
800 zł
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46
Eugeniusz 

Dzierzencki
(1905 Warszawa – 

1990 Sopot)

Sopot. Ul. 
Kościuszki 68, 

ok. 1950 r.

olej płyta, 
34 × 49 cm
sygn. p. d.: 

E. Dzierzencki
na odwrocie autorska 

nalepka z opisem 
obrazu

cena wywoławcza: 
1 900 zł

47
Stanisław 

Chlebowski
(1890 Braniewo – 

1969 Gdańsk)

Pejzaż, 1939 r.

olej, płótno, 
76 × 81 cm

sygn. i dat. l. d.: St. 
Chlebowski/1939

cena wywoławcza: 
1 900 zł
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48
Malarz nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Spotkanie/Portret kobiety (obraz 
dwustronny)

olej, tektura, 70 × 50 cm
na odwrocie portret kobiety, dat. l. g.: 909

Wystawiany:
Modna pani u wód. Kąpieliska nad Bał-
tykiem 1880–1914, w Muzeum Miasta 
Sopotu, 15 lipca – 7 listopada 2010 r.

cena wywoławcza: 1 300 zł

49
Z.Rudzka
(XX  w.)

Weranda

olej, płyta, 50 × 61 cm
sygn. i dat. l. d.:  ZRudzka (..)

cena wywoławcza: 3 800 zł
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50
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Martwa natura z żółtymi różami, 
1951 r. 

olej, tektura, 49 × 69 cm
sygn. i dat. p. śr.: karpiński / 1951

cena wywoławcza: 14 000 zł
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51
Zefiryn 
Ćwikliński
(1871 Lwów – 
1930 Zakopane)

Z podróży do 
Rosji, 1907 r. 

olej, tektura, 
29 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: Z. 
ĆWIKLIŃSKI / 907 
na odwrocie naklejka 
wystawowa ze 
Lwowa z 1954 roku 
z opisem obrazu

cena wywoławcza: 
5 500 zł

52
Malarz nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Uśmiechnięta

olej, płótno, 56 × 36 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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53
Kasper Pochwalski
(1899 Kraków – 1971 tamże)

Modlący się

olej, płótno, 39,5 × 42 cm
sygn. l. d.: Kasper Pochwalski

cena wywoławcza: 1 900 zł
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54
Berger

(XIX/XX w.)

Portret konny

olej, płótno, 81 × 65 cm
sygn. p. d.: Berger

cena wywoławcza: 2 600 zł

55
Noel Ferencz
(2 poł. XX w.)

Polowanie, 
1957 r.

olej, płótno, 
61 × 80 cm
sygn. i dat. l. d.: 
Noel Ferencz/1957

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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56
Antonio Mancini
(1852–1930)

Włoszka

olej, płótno, 60,5 × 50,5 cm 
sygn. l. d.: AMancini/Roma

cena wywoławcza: 11 000 zł

57
Henryk (Chaim) Epstein

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Generał Charles De Gaulle

olej, płótno, 61 × 50,5 cm
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 10 000 zł
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58
Hugo Löffler

(1859–1935)

Madonna z Dzieciątkiem

olej, płótno, 138 × 93,5 cm 
sygn. p. d.: Hugo. Löffler

cena wywoławcza: 7 500 zł

59
Malarz 
nieokreślony
(XVIII–XIX w.)

Scena religijna

olej, płótno dublowa-
ne, 50 × 68 cm

cena wywoławcza: 
950 zł
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60
Malarz nieokreślony
(XIX w.)

Dziewczynka

olej, płótno, 35 × 28 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

61
Malarz nieokreślony

(XVIII–XIX w.)

Portret kobiety

olej, płótno dublowane, 57 × 42 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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62
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec 
Podolski – 1980 

Milanówek k. 
Warszawy)

Zima

olej, płótno, 
50 × 60 cm

sygn. l. d.: WIKTOR 
KORECKI

cena wywoławcza: 
6 500 zł

63
Malarz 
nieokreślony
(1 poł. XX w.)

Ustka. Zejście 
na plażę

olej, płótno, 
88 × 123 cm
sygn.  l. d.: nieczy-
telnie oraz 1916(?) ? 
1926(?)
na odwrocie na-
lepka: Stolpmunde 
in Pommeren 
Strandpartie

cena wywoławcza:  
4 800 zł
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64
S. Noakowski
(XX w.)

Ulica

olej, deska, 40 × 30 cm
sygn. l. d.: S. Noakowski

cena wywoławcza: 3 200 zł

65
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański 
– 2005 Gdynia)

Paryż, 1989 r.

olej, płótno, 14 × 25 cm
sygn. l. d. H. Baranowski 
PARYŻ
na odwrocie autorska 
pieczątka z opisem pracy 
oraz dedykacja: Jasiowi 
w dniu/ imienin/ A.H. 
Baranowscy/ -1989 r.

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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66
Ludwig Dill
(1848 Gernsbach – 1940 Karlsruhe)

Łodzie

olej, płyta, 47 × 62 cm 
sygn. u dołu: L.DILL

cena wywoławcza: 8 500 zł
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67
Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Po połowie, 1891 r.

olej, płótno, 60 × 50,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Desire Thomassin. 
Munich 1891

cena wywoławcza: 15 000 zł
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68
Eleonora  
Jagaciak-Baryłko
(ur. 1925)

Martwa natura 
z kwiatami, 1960 r.

olej, płótno, 71 × 59 cm
sygn. p. d.: Eleonora 
Jagniaciak
na odwrocie nalepka 
z Centralnego Biura Wystaw 
Artystycznych w Sopocie 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 1 000 zł

69
Malarz nieokreślony

(XX w.)

Martwa natura 
z jabłkami

olej, płyta, 50 × 40 cm
sygn. p. d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 950 zł
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70
Wenzel Hermann Wendlberger
(1882 Rothsaifen – 1945 Monachium)

Martwa natura z jabłkami

olej, tektura, 49 × 71 cm
sygn. p. d.: W.H.Wendlberger
na odwrocie nalepka z wystawy: Stan-
dige Kunst-Ausstellung der Munchener 
Kunstler-Genossenschaft im Gebaude 
des alten Nationalmuseums, Maximilian-
strasse 26

cena wywoławcza: 3 600 zł
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72
Emile Laborde
(XIX w.)

Strzelający, 1879 r.

pastel, węgiel, papier, 54 × 40,5 cm
sygn. i dat. u doły: E.Laborde 1879

cena wywoławcza: 900 zł

73
wg Leona Wyczółkowskiego

Chopin

litografia offsetowa, papier, 40 × 30 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 200 zł

71
Artysta nieokreślony
(XIX w.)

Moda wiedeńska

grafika, papier, 18,5 × 11 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 100 zł
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75
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Widok na kościół

akwarela, papier, 23 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. Międzybłocki

cena wywoławcza: 700 zł

74
Malarz nieokreślony
(XX w.)

Uliczka

akwarela, papier, 30,5 × 20 cm
sygn. p. d.: nieczytelny

cena wywoławcza: 950 zł

76
T. Bełczykowska

(2 poł. XX w.)

Bohaterów Monte Cassino 
w Sopocie, 1996 r.

akwarela, papier, 24,5 × 36 cm
sygn. i dat. p. d.: T. Bełczykowska ` 96 r.

cena wywoławcza: 200 zł
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77
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

W porcie 
wojennym 

litografia, papier, 
25 × 34 cm (odcisk 
płyty), 35,5 × 50 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem 
p. d.: St. Szwarc 
oraz autorski tytuł 
w l. d.: 10. W porcie 
wojennym 

cena wywoławcza: 
350 zł

78
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

Podmyta sosna

litografia, papier, 
35,5 × 45 cm 
(odcisk płyty), 
40,5 × 53 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem 
p. d.: Stan. Szwarc 
oraz autorski tytuł 
w l. d.: „Podmyta 
sosna”/ /odb. wł./

cena wywoławcza: 
350 zł
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79
Stanisław Szwarc

(1880–1953 Kraków)

Portret kobiety, 1935 r.

litografia, papier, 49,5 × 35 cm  
(wymiar arkusza)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
St. Szwarc 935. 

cena wywoławcza: 350 zł

80
Stanisław 

Szwarc
(1880–1953 

Kraków)

Owce

litografia, papier, 
25 × 33,5 cm 
(odcisk płyty), 

28 × 36 cm (wymiar 
arkusza)

sygn. ołówkiem 
p. d.: St. Szwarc 

oraz autorski 
tytuł w l. d.: „Owce”/ 

autolitogr/

cena wywoławcza: 
300 zł
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81
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Wawel - krużganki

akwaforta, 28,5 × 24,5 cm (odcisk 
płyty)
31 × 26,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: JAN WOJNAR-
SKI(faksymile)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 450 zł

82
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Absyda kościoła Najświętszej 
Maryi Panny w Krakowie

akwaforta, papier, 30 × 20,5 cm 
(odcisk płyty)
42 × 35 cm (wymiar arkusza); sygn 
p. d. ołówkiem: JAN WOJNARSKI(fak-
symile)

Analogiczna grafika reprodukowana w:
B. Lewińska-Gwóźdź, Między 
niebem a kamieniem. Jan Wojnarski 
1879–1937. Malarstwo, grafika 
i rysunek, il. 46.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 450 zł
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83
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Studium męskiego aktu

węgiel, papier, 61,5 × 25,5 cm; 
sygn. p.d.: J.Wojnarski

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 800 zł

84
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Akt

węgiel, papier, 59,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout
niesygnowany

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 2 000 zł
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85
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Południowa 
Panorama 
Gdańska z teki 
Gdańsk z 1957 r.

litografia, papier, 
29,5 × 44 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem 
p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 
350 zł

86
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Motławka – 
widok spod 
Ołowianki z teki 
Gdańsk z 1957 r.

litografia, papier, 
29 × 44 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: 
Suchanek

cena wywoławcza: 
350 zł
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87
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portal Ratusza Głównego  
Miasta z teki Gdańsk z 1957 r.

litografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 350 zł

88
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Warszawa –  
ul. Świętojańska, 

1945 r.

litografia, papier, 
29,5 39,5 cm 

w świetle 
passe-partout

sygn. ołówkiem l. d.: 
Suchanek

cena wywoławcza: 
350 zł
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89
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Teka linorytów z Pracowni 
Plastycznej Marynarki Wojennej 

15 linorytów, papier, 28,5 × 40,5 cm 
(wymiar arkusza)
każda praca sygnowana na kamieniu 

1. Gdańsk
2. Wiatr od morza
3. Gdynia port
4. Bitwa pod Oliwą
5. Port zimą
6. Na pokładzie
7. Powrót z zadania
8. Morze
9. ORP Gryf w Port-Said
10. ORP Iskra
11. ORP Błyskawica
12. ORP Grom
13. W zatoce
14. Przystań
15. ORP Burza

cena wywoławcza: 2 400 zł

1

2

3

4

5
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6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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90
Stefan Szmaj

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Kraksa, 1963 r.

tusz, papier, 32,5 × 23 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S.S. 63

cena wywoławcza: 1 300 zł

91
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Rozmowa na poziomie, 1963 r.

tusz, papier, 32 × 23 cm
sygn. i dat. u dołu ołówkiem: S.S. 63.

cena wywoławcza: 1 300 zł
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92
Zbysław 
Maciejewski
(1946 Pohulanka – 
1999 Kraków)

Kompozycja 
figuralna, 
ok. 1973 r.

akwarela, papier, 
21 × 30 cm
u dołu pieczęć: JKK
na odwrocie: 
Zbysław Maciejewski 
ok. 1973
Pochodzenie:
Kolekcja Jana 
Krzysztofa Kamiń-
skiego.

cena wywoławcza: 
2 000 zł

93
Henryk 

Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Akt, 1997 r.

akwarela, tusz, 
ołówek, pisak, pa-

pier, 35,5 × 51 cm 
w świetle passe-

-partout
sygn. i dat. p. d.: 
H. Płóciennik 97

cena wywoławcza: 
1 700 zł
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95
Igor Mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Portret męski

brąz patynowany, podstawa marmurowa; 
wys. 14 cm (z podstawą);

sygn. u dołu z prawej: MITORAJ
z tyłu tabliczka: PORTRAIT D`HOMME/
par Igor Mitoraj/a l`occasion du lance-

ment de/SOIN POUR HOMME/de PACO 
RABANNE/801/1000

cena wywoławcza: 4 400 zł

94
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Twarz

metal srebrzony, na marmurowym 
postumencie, wys. 10,5 cm
sygn. z przodu u dołu: IG0R MITORAJ
sygn. z tyłu: CHRISTOFLE/FRANCE

cena wywoławcza: 2 000 zł
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96
Franciszek 

Starowieyski
(1930 Bratkówka 
k. Krosna – 2009 

Warszawa)

Geometria plam 
niebieskich, 
1691 (1991 r.)

pastel, papier, 
30,5 × 48 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. i dat. u doły: 
Starowieyski 1691 
oraz opisany l. d.: 

geometria plam 
niebieskich

cena wywoławcza: 
3 800 zł

97
Franciszek 

Starowieyski
(1930 Bratkówka 
k. Krosna – 2009 

Warszawa)

Akty, 1689 
(1989 r.)

pastel, papier, 
27 × 34 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. monogramem 
i dat. pośr.: FBS 

1689

cena wywoławcza: 
3 800 zł
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98
Eibisch 
Eugeniusz 
(1896 Lublin – 
1987 Warszawa)

Dom nad 
morzem

olej, płótno, 
60 × 80 cm
sygn. l. d.: Ebiche
na odwrocie napis: 
Ebiche / DE KASA / 
DRZEWA

cena wywoławcza: 
6 000 zł

99
Eibisch 

Eugeniusz 
(1896 Lublin – 

1987 Warszawa)

Drzewa

olej, płótno; 
50 × 70 cm

sygn. p. d.: Ebiche
na odwrocie napis: 

Ebiche / DRZEWA / 
POLE

cena wywoławcza 
4 800 zł
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100
Eibisch Eugeniusz 
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Mój przyjaciel malarz Nuccio

olej, płótno; 80 × 60 cm
sygn. p. d.: Ebiche, 
na odwrocie napis: Ebiche / il pittore / all 
amico Nuccio

cena wywoławcza: 6 000 zł
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101
Jerzy 
Kwiatkowski 
(ur. 1948 r.)

Walka na 
przedpolach 
Warszawy 
w 1939 r., 
1969/70 r. 

olej, płótno, 
76 × 106 cm 
sygn. p .d.: J. Ktk 
na odwrocie opisany 

cena wywoławcza: 
1 000 zł 

102
Jarosław 
Konarzewski
(1905–?)

Maskarada

olej, płyta, 
60 × 87 cm 
w świetle ramy

cena wywoławcza: 
2 800 zł
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103
Gennady Guirik 

 (1917 Charków – 1996 Toruń)

Charlie in April, 2006 r.

olej, płótno, 100 × 80 cm
sygn. i opisany na odwrocie: GUIRIK/ 
„Charlie in april”/ 100 x 80 cm/ OIL. 

CANV./ 2006/ .S.PETERSBURG 

cena wywoławcza: 950 zł

104
Bogusław Schaeffer

(ur. 1929 Lwów)

Kompozycja

olej, płótno, 55,5 × 40,5 cm

sygn. p. d.: W moich utworach można 
znaleźć pewną/ prawidłowość: jest nią 

równowaga między/ złożonością a zwykło-
ścią.../ Bogusław Schaeffer

cena wywoławcza: 900 zł
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105
Konstanty Gorbatowski
(1914 Kijów – 1984 Gdańsk)

Perspektywy

olej, płótno, 50 × 65 cm 
sygn. p. d.: KGorbatowski 

cena wywoławcza: 6 500 zł
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106
Zygmunt Kotlarczyk
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Mazut, 1987 r. 

olej, płótno, 80 × 160 cm 
sygn. i dat. p. d.: Z. Kotlarczyk 87 
na odwrocie opisany: „MAZUT”/ ZYG-
MUNT KOTLARCZYK/ 80 X 160 -1987 

cena wywoławcza: 9 500 zł
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107
Szymon Kobyliński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Grajek

tusz, papier, 26,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. g.: SK 

cena wywoławcza: 1 200 zł

108
Szymon Kobyliński

(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Oto nasz najlepszy kaligraf od 
pisania na wodzie!..., 1965 r. 

tusz, papier, 21,5 × 14,5 cm w świetle 
passe-partout

sygn. monogramem wiązanym pośr.: SK
opisany u dołu oraz pieczęć: POLITYKA 

i ręczne zapiski dotyczące wymiarów

cena wywoławcza: 1 200 zł
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110
Zbigniew Lengren

(1919 Tuła (Rosja) – 2003 Warszawa)

W upalne lato

tusz, papier, 29 × 10 cm 
w św. passe-partout

sygn. l. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł

109
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła (Rosja) – 2003 Warszawa)

Naprawa

tusz, papier, akwarela,  29 × 10 cm 
w św. passe-partout
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł
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111
Marcin 
Tomaszewski
(ur. 1971 Toruń)

Kompozycja

ołówek, pastel, 
tusz, papier, 
58 × 84,5 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
AIBANTOMASH 
2014 oraz dodat-
kowo monogram 
artysty MT 

cena wywoławcza: 
900 zł

112
Marcin 
Tomaszewski 
(ur. 1971 Toruń)

Postać

ołówek, pastel, 
tusz, papier, 
59 × 84 cm w 
świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
AIBANTOMASH 
2015 

cena wywoławcza: 
900 zł
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113
Ewa Gordon 

(ur. 1970 r.)

Cadyk i ryba

technika mieszana, papier, 
38 × 38,5 cm w świetle oprawy

w kompozycji umieszczone 
inskrypcje z fragmentami książki 
Sefer Mat-amim wyd. w 1889 r. 

w Warszawie

cena wywoławcza: 2 400 zł

114
Ewa Gordon 

(ur. 1970 r.)

Amulet ze smokiem 

technika mieszana, papier, 
54,5 × 59,5 cm  
w świetle oprawy

w kompozycji umieszczony 
tekst ze skrótem modlitwy 

Ana Bekoach w połączeniu 
z kombinacjami imienia Boga 

oraz znakami zodiakalnymi 

cena wywoławcza: 2 400 zł
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115
Broszka w formie wróbelka

Francja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 9,91 g
szafirowe oczko

cena wywoławcza: 1 900 zł

117
Damski zegarek 
kieszonkowy
Szwajcaria, kon. XIX w.

złoto pr. 0,750,  
m. całkowita 15,41 g
3 rozety diamentowe
punce szwajcarskiego urzędu 
probierczego
w La Chaux-de-Fonds

cena wywoławcza: 2 400 zł

116
Pierścionek z zegarkiem
l. 1920–1930

złoto pr. 0,585, m. całkowita 7,59 g
mechanizm z naciągiem manualnym
(koronka ukryta w oprawie)

cena wywoławcza: 2 000 zł
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118
Kolczyki z diamentami,
Austro-Węgry, k. XIX w.

złoto pr. 0,580, m. 2,87 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,25 ct,
P1/I-J, rozety

cena wywoławcza: 2 600 zł

119
Kolczyki z diamentami

2 poł. XIX w.

białe złoto pr. 0,500, m. 6,22 g
diamenty: 20 szt. łącz. ok. 1,60 ct,  

SI2-P1/I-J, rozety

cena wywoławcza: 6 500 zł

120
Broszka z diamentami
XIX/XX w.

srebro pr. 0,850 (złocony spód i szpila 
zapięcia), m. 5,30 g
diamenty: 21 szt. łącznie ok. 1,00 ct
SI-P1/I-J-K-L, rozety

cena wywoławcza: 4 400 zł
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122
Pierścionek z brylantami 

i rubinami
art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585, m. 5,48 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,95 ct
SI-P1/I-J-K-L, stary szlif brylantowy
rubiny: 30 szt. łącznie ok. 1,20 ct

cena wywoławcza: 5 500 zł

121
Kolczyki z szafirami i perełkami
Rosja, pocz. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 2,64 g
szafiry: 2 szt. łącznie ok. 1,70 ct, owal
półperełki: 24 szt.

cena wywoławcza: 1 900 zł

123
Pierścionek z szafirem 
i diamentami
poł. XX w.

złoto pr. 0,500, m. 7,39 g
diamenty: 16 szt. łącznie ok. 0,40 ct
P1/I-J, niepełne szlify, nieregularne
szafir ok. 6,30 ct, szlif brylantowy – 
owalny

cena wywoławcza: 3 800 zł
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125
Pierścionek z zielonymi topazami 
i brylantem,
art déco, l. 1920–1940

złoto pr. 0,500, m.2,93 g
diament ok. 0,10 ct, SI/H, szlif brylantowy
topazy: 2 szt. łącznie ok. 0,50 ct, zielone,  
szlif kopertowy

cena wywoławcza: 1 400 zł

126
Szpilka z brylantem i szmaragdem
k. XIX w.

złoto pr. 0,585 (szpila) – 0,800 (oprawa 
szmaragdu)
platyna pr. 0,950 (oprawa diamentu) m. 2,44 g
diament ok. 0,78 ct, VS2-Si1/K-L,  
stary szlif brylantowy
szmaragd ok. 1,20 ct, szlif schodkowy

cena wywoławcza: 12 000 zł

124
Pierścionek ze szmaragdem 
i brylantami
pocz. XX w.

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni w srebrze), 
m. 2,09 g
diamenty: 8 szt. łącznie ok. 0,75 ct
SI2-P1/J-K, stary szlif brylantowy
szmaragd ok. 0,20 ct, szlif brylantowy

cena wywoławcza: 3 200 zł
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128
Pierścionek z brylantami

l. 30. XX w.

złoto pr. 0,750 (oprawa kamieni  
w platynie), m. 5,63 g

diamenty: 3 szt. łącznie ok. 1,30 ct
SI/H, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 19 000 zł

127
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni w platynie), 
m. 2,53 g
diamenty: 15 szt. ok. 0,20 ct,  
stary szlif brylantowy, rozety

cena wywoławcza: 1 800 zł

129
Pierścionek z diamentami
art déco, l. 1920–1930

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni 
w platynie), m. 3,49 g
diamenty: 27 szt. łącznie ok. 0,90 ct 
(w tym 2 szt. po ok. 0,30 ct)
P1/I-J, stary szlif brylantowy, rauty

cena wywoławcza: 4 600 zł



77AUKCJA VARIA (14) | BIŻUTERIA

130
Brosza w formie podkowy

Austria (Wiedeń), po 1923 r.

platyna pr. 0,950, m. 11,21 g
diamenty: 115 szt. łącznie ok. 1,90 ct

SI/H-I-J, stary szlif brylantowy,  
szlif ósemkowy, rauty

cena wywoławcza: 12 000 zł

131
Brosza w formie kwiatu
2 poł. XIX w.

złoto. pr. 0,500 (oprawa kamieni 
w srebrze pr. 0,800), m. 16,40 g
diamenty: 100 szt. łącznie ok. 8,35 ct 
(centralny ok. 1,15 ct)
VS-SI-P1-P2/K-L, stary szlif brylantowy 
i ósemkowy

cena wywoławcza: 48 000 zł

132
Brosza z brylantami

pocz. XX w.

złoto pr. ok. 0,500, m. 10,50 g
diamenty: 11 szt. łącznie ok. 5,50 ct 

(0,40–1,00 ct)
SI-SI2-P1/K-L-M, stary szlif brylantowy

cena wywoławcza: 76 000 zł
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134
Brosza w formie kwiatu

1 poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 18,12 g
diamenty: 1 szt. ok. 1,10 ct, SI1/J-K, 

stary szlif brylantowy;
5 szt. po ok. 1,00 ct, VS-SI2/K-L, stary 

szlif fantazyjny – łezka;
159 szt. łącznie ok. 4,00 ct, VS-SI/J-K, 

stary szlif uproszczony;
w sumie: 165 szt. łącznie ok. 10,00 ct

perły: 7 szt. naturalnych, słodkowodnych

cena wywoławcza: 88 000 zł

133
Kolczyki z brylantami i perłami
po 1950 r.

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni w srebrze), 
m. 5,48 g
diamenty: 22 szt. łącznie ok. 2,60 ct
SI-P1-P2/H-I-J, stary szlif brylantowy
półperły: 2 szt., hodowane słodkowodne

cena wywoławcza: 4 000 zł

135
Broszka z brylantami i perłami
l. 1940–1950

złoto pr. 0,585 (oprawa kamieni 
w srebrze), m. 12,72 g
diamenty: 66 szt. łącznie ok. 1,90 ct
P1-P2/I-J, stary szlif brylantowy
perły: 2 szt., śr. 9,00–7,20 mm, 
hodowane

cena wywoławcza: 5 500 zł
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136
Kolia z brylantami
1 poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 20,50 g
diamenty: 82 szt. łącznie ok. 6,60 ct
VS-SI/H-J, stary szlif brylantowy i uproszczony

cena wywoławcza: 60 000 zł
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138
Pierścionek z perłami 

i diamentami
l. 50. XX w.

białe złoto pr. 0,750, m. 3,76 g
diamenty: 16 szt. łącznie ok. 0,48 ct

SI/I-J, szlif ósemkowy
perły: 3 szt., śr. 4,90 – 6,20 mm, 

hodowane, białe

cena wywoławcza: 2 600 zł

137
Klipsy z diamentami i perłami
2 poł XX w.

białe złoto pr. 0,585, m. 7,41 g
diamenty: 20 szt. łącznie ok. 0,40 ct
VS-SI/H, szlif fantazyjny – markiza, szlif 
ósemkowy
perły: 4 szt., śr. 7,50–8,40 mm,  
hodowane, białe

cena wywoławcza: 3 200 zł

139
Broszka z diamentami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 18,30 g
diamenty: 104 szt. łącznie ok. 4,25 ct,
VS-SI-P1/H, nowy szlif brylantowy 
i ósemkowy

cena wywoławcza: 19 000 zł



81AUKCJA VARIA (14) | BIŻUTERIA

140
Pierścionek z brylantami

2 poł. XX w.

platyna pr. 0,950, m. 5,92 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 1,00 ct

VS/G, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 6 500 zł

141
Pierścionek z brylantami
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 7,11 g
diamenty: 18 szt. łącznie ok. 1,80 ct
VS/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 7 500 zł

142
Pierścionek z brylantami

współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 9,38 g
diamenty: 33 szt. łącznie ok. 0,80 ct

VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 5 000 zł
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144
Pierścionek z brylantem
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 2,94 g
diament 0,45 ct
VS/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 4 800 zł

143
Pierścionek z brylantem
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 4,69 g
diament 0,64 ct
VS/G, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 9 500 zł

145
Pierścionek z brylantem
współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 4,82 g
diament 0,64 ct
VS/G, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 9 500 zł
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146
Obrączka z brylantami

współczesna

białe złoto pr. 0,750, m. 9,72 g
diamenty: 100 szt. łącznie ok. 4,25 ct

VS-SI, H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 22 000 zł

147
Pierścionek z brylantami

współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 6,14 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 1,75 ct

VS/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 16 000 zł

148
Pierścionek z brylantami

współczesny

białe złoto pr. 0,750, m. 9,38 g
diamenty: 47 szt. łącznie 3,10 ct  

(w tym 5 szt. po 0,52 ct)
VS/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 23 000 zł
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150
Pierścionek z brylantami

2 poł. XX w.

białe złoto pr. 0,750, m. 7,85 g
diamenty: 9 szt. łącznie ok. 0,30 ct

VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 600 zł

149
Pierścionek z szafirem i brylantami
współczesny

białe złoto pr. 0.585, m. 3,64 g
diamenty: 19 szt. łącznie ok. 0,24 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy
szafir ok. 1,50 ct, szlif cejloński

cena wywoławcza: 2 400 zł

151
Bransoleta z brylantami
2 poł. XX w.

białe złoto pr. 0,750, 
m. 27,77 g
diamenty: 12 szt. łącznie 
ok. łącznie 0,56 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 6 000 zł
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152 
Damski zegarek, Girard-Perregaux

Szwajcaria, 2 poł. XX w.

białe złoto pr. 0,750, m. całkowita 40,60 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 0,70 ct

SI-SI2-P1/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 13 000 zł

153
Damski zegarek naręczny
l. 1970–1980

białe złoto pr. 0,750, m. całkowita 40,85 g
diamenty: 24 szt. łącznie ok. 0,80 ct
P1/H, szlif ósemkowy

cena wywoławcza: 9 000 zł
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155
Pierścionek z brylantami

2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,585, m. 5,20 g
diamenty: 10 szt. łącznie ok. 1,10  

(w tym 2 szt. po ok. 0,30 ct)
VS/H-I, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 8 000 zł

154
Pierścionek z brylantami
lata 40. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 5,22 g
diamenty: 5 szt. łącznie ok. 0,15 ct
VS-SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 1 200 zł

156
Pierścionek z brylantami
2 poł. XX w.

złoto pr. ok. 0,580, m. 4,23 g
diamenty: 5 szt. ok. 0,55 ct
SI2/I, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 600 zł
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157
Komplet biżuterii z diamentami:  
kolczyki i kolia
Włochy, współczesny

stylizowany na starorosyjską carską biżuterię
z okresu carycy Elżbiety

złoto pr. 0,750, m. całkowita 182,60 g
w sumie: 1205 szt. diamentów, łącznie ok. 40,49 ct
KOLIA
diamenty: 17 szt. łącznie ok. 9,35 ct, szlif fantazyjny – łezki;
490 szt. łącznie ok. 10,58 ct, nowy szlif brylantowy;
328 szt. łącznie ok. 9,84 ct, prostokąty;
w sumie: 835 szt. łącznie ok. 29,77 ct, VS-SI-P1/I-J
KOLCZYKI
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 3,30 ct, szlif fantazyjny – łezki;
250 szt. łącznie ok. 2,86 ct, nowy szlif brylantowy;
114 szt. łącznie ok. 4,56 ct, bagietki;
w sumie: 370 szt. łącznie ok. 10,72 ct, SI/I-J

cena wywoławcza: 140 000 zł
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159
Pierścionek z brylantami

Francja, 2 poł. XX w.

złoto pr. 0,750, m. 3,57 g
diamenty: 18 szt. łącznie ok. 0,25 ct

P1-P2/I-J, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 1 300 zł

158
Kolczyki z brylantami
współczesne

platyna pr. 950 i złoto pr. 0,750, m. 6,72 g
diamenty: 2 szt. łącznie 0,38 ct
SI/H, nowy szlif brylantowy

cena wywoławcza: 2 200 zł

160
Pierścionek z diamentami, 
dwufunkcyjny
współczesny

możliwość noszenia w postaci klasyczne-
go pierścionka z pojedynczym brylantem 
lub w formie ozdobnej kokardy

złoto dwubarwne pr. 0,400, m. 4,38 g
diamenty: 13 szt. łącznie ok. 1,30 ct 
(w tym centralny ok. 0,59 ct)
VS-SI/I-J, nowy szlif brylantowy, bagietki

cena wywoławcza: 8 000 zł
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161
Kolczyki z diamentami

współczesne

złoto dwubarwne pr. 0,585, m. 6,85 g
diamenty: 18 szt. łącznie ok. 0,14 ct

SI/H, szlif ósemkowy

cena wywoławcza: 1 700 zł

162
Pierścionek z szafirem
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 6,65 g
diamenty: 16 szt. łącznie ok. 0,25 ct
SI-P1/I-J, nowy szlif brylantowy
szafir ok. 0,80 ct, szlif schodkowy

cena wywoławcza: 1 800 zł

163
Bransoletka z motywem węża

współczesna

złoto pr. 0,585, m. 7,76 g
diamenty: 13 szt. łącznie ok. 0,14 ct

SI/H, szlif ósemkowy

cena wywoławcza: 1 800 zł
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165
Pierścionek z turmalinem 

i brylantami
współczesny

złoto pr. ok. 0,750, m. 7,07 g
diamenty: 12 szt. łącznie ok. 0,40 ct

SI-P1/H, nowy szlif brylantowy
turmalin: ok. 2,25 ct, różowy,  

szlif schodkowy

cena wywoławcza: 2 400 zł

164
Pierścionek z turmalinem i brylantami
współczesny

złoto pr. 0,585, m. 5,69 g
diamenty: 2 szt. łącznie 0,50 ct
SI/H, nowy szlif brylantowy
turmalin: ok. 1,50 ct, zielony, szlif schodkowy

cena wywoławcza: 3 400 zł

166
Sygnet z turmalinem 
i diamentami
2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 4,41 g
diamenty: 6 szt. łącznie ok. 0,07 ct
P1/I-J, szlif ósemkowy
turmalin: ok. 1,00 ct, szlif schodkowy

cena wywoławcza: 1 200 zł
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167
Pierścionek z topazem i diamentami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 6,09 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,03 ct

P1/K-L, szlif ósemkowy
topaz: ok. 5,00 ct, owal, niebieski,  

szlif cejloński

cena wywoławcza: 1 800 zł

168
Pierścionek z topazem i diamentami
2 poł. XX w.

złoto 0,585, m. 3,86 g
diamenty: 8 szt. łącznie ok. 0,06 ct
P1/I-J, szlif ósemkowy
topaz: ok. 2,70 ct, owal, niebieski, 
szlif cejloński

cena wywoławcza: 1 400 zł

169
Pierścionek z topazem i brylantami

2 poł. XX w.

złoto pr. 0,585, m. 6,08 g
diamenty: 2 szt. łącznie ok. 0,06 ct

P1/I-J, nowy szlif brylantowy
topaz: ok. 1,80 ct, owal, niebieski, 

szlif cejloński

cena wywoławcza: 1 400 zł



92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

170
Taca, Niemcy

po 1888 r.

srebro p. 800, waga 984 g
śr. 36,5 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł 

171
Taca, Kalisz,  

złotnik Jan Fryderyk Suck
lata 1834–1853.

srebro pr. 11 łutowej, waga 1036 g
wymiary: 41,5 × 30,5 cm

znaki złotnicze przy krawędzi: w prostoką-
tach: SUCK, 11, KALISZ

cena wywoławcza: 4 800 zł
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172
Taca, Austro-Węgry, Wiedeń
lata 1866–1922

srebro p. 800, 
wym. 61,5 × 42,5 cm,
dociążane drewnem

cena wywoławcza: 10 000 zł
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173
Patera, Austro-Węgry, Wiedeń
lata 1866–1872 r.

srebro p. 800, waga 462 g
talerz szklany, śr. 36 cm; wys. 36,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
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174
Teryna, Georg Roth & Company, 
Hanau
1891 r.

srebro, waga 2355 g
wys. 33 cm, dł. 45,5 cm

cena wywoławcza: 12 000 zł
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176
Komplet 6. kieliszków

II poł. XX w.

szkło bezbarwne, oprawa 
srebrna, p. 835

wys. 7,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

175
Serwis do kawy i herbaty

Dania, Kopenhaga
XX w.

w zestawie: dzbanek do kawy, dzbanek do 
herbaty, mlecznik, cukiernica

srebro p. ok. 826, waga 1636 g
wys. 9–25 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł 

177
Komplet 6. kieliszków  

do koniaku,
Hermann Bauer,  

Schwäbisch Gmünd
II poł. XX w.

szkło bezbarwne, srebro sterling 
(0,925)

wys. 11 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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178
Dzbanek, Petersburg

1846 r.

srebro p. 84 zołotniki (875), 
waga 675 g

wys. 21,5 cm
uchwyt drewniany

poj. 0,75 l

cena wywoławcza: 3 400 zł

179
Kabaret, Holandia
1903 r. (?)

srebro (francuska cecha wwozowa- łabędź 
w owalu),
karafki: szkło bezbarwne, dekorowane 
kobaltem, jedna z zatyczek wtórna
wys. 24,5, szer. 20 cm, waga śr. 180g

cena wywoławcza: 1 300 zł

180
Cukiernica,

Austro-Węgry
lata 1872–1922

srebro pr. 800, waga 218 g
wym. 10 × 12,5 × 9,5 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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182
Para świeczników

2 poł. XX w.

srebro sterling (0,925), wys. 8 cm
dociążane

cena wywoławcza: 950 zł

181
Łyżka w typie  
XVIII-wiecznych

srebro odlewane, rytowane, 
waga 76 g, dług. 21 cm

cena wywoławcza: 350 zł

183
Para lichtarzy, Prusy, Wrocław, 
firma Somme Gebruder
(1888–1945)

srebro p. 800, waga 268 g (dociążane), 
wys. 7 cm
na podstawach herb z dzikiem i koroną

cena wywoławcza: 900 zł
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184
Para świeczników, Warszawa,  
Mendel Rozenblat
1915–1921

srebro p. 84, waga 786 g

cena wywoławcza: 2 800 zł

185
Lichtarz, Niemcy
po 1888 r.

srebro p. 800, masa 246 g, 
wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

186
Puchar z pokrywką, Niemcy

przed 1888 r.

srebro p. 750, waga 302 g
wys. 33,5 cm, inskrypcje

w środku złocenie

cena wywoławcza: 1 500 zł
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187
Zestaw sztućców dla 12. osób,
Austria, Wiedeń,  
Jarosinski & Vaugoin
po 1930 r.

srebro p. 800, masa łączna 8926 g
w komplecie: 164 elementów oraz 
oryginalne wkłady
12 widelców obiadowych
12 noży obiadowych (ostrza ze stali 
nierdzewnej)
12 łyżek do zupy
12 widelców do ryb
12 noży do ryb
12 widelców śniadaniowych (deserowych)
12 noży śniadaniowych (deserowych) 
(ostrza ze stali nierdzewnej)
12 łyżek śniadaniowych (deserowych)
12 widelczyków do ciasta
12 łyżeczek do kawy
12 łyżeczek do mokki
6 łyżek do lemoniady
2 widelce półmiskowe
1 łyżka wazowa
3 łyżki półmiskowe
2 łyżki półmiskowe okrągłe (do kompotu/
jagód)
2 łyżki do sosu
2 łyżki do sałaty (rogowe)
2 widelce do sałaty (rogowe)
1 widelec półmiskowy do ryb
1 nóż półmiskowy do ryb
2 widelczyki do zakąsek
2 noże do masła
2 noże do pasztetu
1 łopatka do ciasta
1 szczypce do ciasta
2 szczypce do cukru

cena wywoławcza: 29 000 zł
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W 1847 roku, z Francji, wraz z wojskami Napoleona do Wiednia przybył Carl Vaugoin, 
który założył firmę specjalizującą się w ręcznych wyrobach srebrnych, głównie zastaw 
stołowych. Firma ta bardzo szybko zyskała uznanie i popularność wśród klienteli, 
ze względu na wysoką jakość wykonania przedmiotów. Wytwórnia Vaugoina swoje 
wyroby prezentowała na  Wystawie Światowej w 1873 roku w Wiedniu, na której 
zdobyła kilka medali. Następcą Carla był jego syn, Jean Vaugoin, który w 1901 
roku zawiązał spółkę z Władysławem Jarosińskim, polskim przedsiębiorcą, również 
produkującym srebrne wyroby, głównie sztućce. Był to przełomowy moment w historii 
firmy. Po połączeniu sił, przedsiębiorstwo pod nazwą Jarosinski & Vaugoin, stało 
się potentatem w dziedzinie srebrnych wyrobów, u których zamówienia składały 
nawet rodziny królewskie z różnych państw europejskich. Polski współudziałowiec, 
w kilka lat po połączeniu, wyjechał do Brazylii, jednak rodzina Vaugoin postanawiała 
pozostać przy nazwisku Polaka w nazwie firmy. Jarosinski & Vaugoin działa do dnia 
dzisiejszego i jest prowadzona przez kolejne pokolenie rodziny  Vaugoin, poszerzając 
zakres swoich wyrobów również o przedmioty dekoracyjne i biżuterię,  a jej główna 
siedziba znajduje się w Wiedniu przy ulicy Zieglergasse 24.
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188
Ryton
1 połowa XX w.

róg bawoli, podstawa i wieko – plater
wys. 62 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł
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189
Patera, wzór Ikora

WMF, Geisslingen, Niemcy
1 poł. XX w.

plater, emalia
u spodu sygnatura

wys. 9 cm, śr. 35 cm

cena wywoławcza: 800 zł

190
Pojemnik do chłodzenia szampana, 
Sheffield Walker & Hall
1 poł. XX w. 

plater, wys. 15 cm 

cena wywoławcza: 400 zł 

191
Pojemnik do chłodzenia szampana

2 poł. XX w.

plater, wys. 22 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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193
Talerz ozdobny

kon. XIX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci 

dekoracji floralnej
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 130 zł

192
Talerz ozdobny, C. Tielsch & Co.
Stary Zdrój k. Wałbrzycha
l. 1860 – 1870

porcelana szkliwiona, złocenia
ażurowy kołnierz, dekoracja reliefowa  
w postaci winorośli
znak wytwórni na spodzie: w otoku orzeł 
i napis: C. Tielsh & CT/Altwasser
śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

194
Talerz ozdobny, KPM Berlin
l. 1870-1945

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci dekoracji 
floralnej, znak wytwórni na spodzie
śr. 24,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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195 
Bombonierka

Wiedeń, XIX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne i podszkliwne

w postaci dekoracji floralnej 
i ornamentu łuskowego

wys. 11,5 cm, śr. 10,5 cm

cena wywoławcza:  800 zł

196
Waza z pokrywą
Drezno, 2 ćwierć XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne i podszkliwne, 
dekoracja floralna, uchwyt w postaci 
pełnoplastycznej pary dzieci
znak wytwórni na spodzie
wys. 26,5 cm, śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 950 zł

197 
Wazon, Helena Wolfsohn

Drezno, ok. 1880 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci sceny 

rodzajowej i bukietu kwiatów;  
na spodzie znak malarni

wys. 32 cm

cena wywoławcza: 700 zł 
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199 
Dzbanek do kawy, Rosenthal

1 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja reliefowa i szablonowa 

w postaci kwiatów 
i ornamentów rokokowych;  
na spodzie znak wytwórni: 

Rosenthal/SELB-BAVARIA/SANSSOUCI
wys. 25,5 cm

cena wywoławcza: 190 zł

198
Dzbanek do kawy, Miśnia
1 poł. XIX w.

porcelana szkliwiona, malatury naszkliwne
dekoracja w postaci bukietu kwiatów
znak wytwórni na spodzie
wys. 26,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

200
Dzbanek do kawy
Oscar Schaller Bawaria
Decor-Meissen, pocz. XX w.

porcelana szkliwiona, 
zdobienia kobaltem – wzór cebulowy
wys. 24 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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201
Talerzyk, KPM Berlin
l. 1945–1962 

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci bukietu kwiatów 
i motyli, znak wytwórni na spodzie
śr. 19,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

202
Talerzyk, Miśnia

l. 1815-1924

porcelana szkliwiona, złocenia, 
malatury naszkliwne w postaci 

kwiatów i owadów
ozdobnie wyprofilowane krawędzie, 

na spodzie znak wytwórni
śr. 22 cm

cena wywoławcza: 500 zł

204
Misa, Miśnia

l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, dekoracja ręcznie 
malowana w postaci bukietu kwiatów

znak wytwórni na spodzie
wys. 10 cm, śr. 19,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

203
Sosjerka, Miśnia
l. 1763–1774

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury podszkliwne i naszkliwne 
dekoracja floralna; znak wytwórni na spodzie
wym.: ok. 7 × 24 cm x 20 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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207
Wazon, Rosenthal
1939 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja reliefowa  w postaci pęków 
kwiatów i wici roślinnej, znak wytwórni  
na spodzie: Rosenthal/GERMANY/
KUNSTABTEILUNG/•SELB•
wys. 28,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł

206
Talerz ozdobny, Miśnia

ok. 1864 r.

porcelana szkliwiona 
dekoracja reliefowa w postaci winorośli

ozdobnie wyprofilowane krawędzie
na spodzie znak wytwórni, śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 550 zł

205
Wazon, Herend
Węgry, l. 20.–30. XX w.

porcelana szkliwiona, reliefowana
malatury naszkliwne i podszkliwne, 
złocenia, dekoracja floralna, znak 
wytwórni na spodzie
wys. 22,5 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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208
Talerzyk ozdobny, Fraureuth

l. 1917–1926 

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci dekoracji 

floralnej, na spodzie znak wytwórni, śr. 13 cm

cena wywoławcza: 50 zł

209
Talerzyk ozdobny, Fraureuth
l. 1917–1926 

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci dekoracji 
floralnej, na spodzie znak wytwórni, śr. 13 cm

cena wywoławcza: 50 zł

210
Patera, Herend

Węgry, l. 20.–30. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia 
malatury naszkliwne w postaci 

dekoracji floralnej, ażurowy kołnierz,  
znak wytwórni na spodzie

śr. 25 cm

cena wywoławcza: 400 zł



110 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

212
Puzderko, Miśnia

po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci kwiatów
dekoracyjnie wyprofilowane krawędzie

na spodzie znak wytwórni
wym.: 3,5 × 9 × 6,5 cm

cena wywoławcza: 250 zł

211
Puzderko okrągłe, Miśnia
po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci drobnych 
kwiatków, na spodzie znak wytwórni
wys. 5,5 cm, śr. 7,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

213
Popielniczka, Royal Porzellan 
Bavaria KPM
2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci róż
znak wytwórni na spodzie
wym.: 2 × 11,5 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł
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214
Kandelabr czteroramienny, 

pięcioświecowy, Kaiser
l. 1979–1990

porcelana szkliwiona, złocenia
zdobienia pełnoplastycznymi różyczkami;  

na spodzie malowany kobaltem 
podszkliwnie znak wytwórni: pod koroną  

AK/KAISER/W.GERMANY
wys. 20 cm

cena wywoławcza: 400 zł

215
Półmisek z uchwytami, Miśnia
po 1934 r.

porcelana szkliwiona, malatury naszkliwne 
w postaci bukietu kwiatów z żonkilem
złocone i dekoracyjnie profilowane krawędzie, 
na spodzie malowany podszkliwnie kobaltem 
znak wytwórni wym.: 30,5 × 27 cm

cena wywoławcza: 550 zł

216
Patera, Miśnia

po 1934 r.

porcelana szkliwiona, złocenie
malatury naszkliwne w postaci  

dekoracji floralnej
kołnierz ażurowy, zdobiony winoroślą
na spodzie znak wytwórni malowany 

podszkliwnie kobaltem
wym.: 21,5 × 32 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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217
Serwis obiadowy dla 12 osób, Rosenthal
Royal Velvet, 2 poł. XX w.

porcelana, złocenia, zdobienia motywem Fleur-de-lis
w serwisie: waza (wys. 15,5 cm, śr. 22,5 cm),
misa (wys. 8,5 cm, śr. 24 cm) sosjerka (wys. 8 cm),
2 półmiski (mniejszy – wym. 24,5 × 32 cm,
większy – 28 × 37 cm), 12 talerzy głębokich (śr. 21 cm), 
12 talerzy płaskich (śr. 26,5 cm)

cena wywoławcza: 1 300 zł

218
Serwis do kawy dla 12 osób, Rosenthal, 
Royal Velvet, 2 poł. XX w.

porcelana, złocenia, zdobienia motywem Fleur-de-lis 
w serwisie: dzbanek (wys. 22 cm), mlecznik (wys. 8,5 cm),
cukiernica (wys. 11 cm), 12 filiżanek ze spodkami 
(wys. 5,5 cm, śr. spodków 15 cm), 12 talerzyków
deserowych (śr. 19,5 cm)

cena wywoławcza: 950 zł
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219
Półmisek, Miśnia
l. 1860–1924

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci dekoracji 
floralnej ozdobnie wyprofilowane krawędzie
malowany podszkliwnie kobaltem  
znak wytwórni na spodzie
śr. 31 cm

cena wywoławcza: 600 zł

220
Talerz, Miśnia

ok. 1750 r.

porcelana szkliwiona, kołnierz 
zdobiony reliefową plecionką

malatury naszkliwne w postaci 
dekoracji floralnej

znak wytwórni na spodzie, 
śr. 25,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł

221
Komplet talerzy deserowych, 
Stockhardt&Schmidt-Eckert,
Miśnia, po 1920 r.

porcelana szkliwiona, złocenia, ozdobnie wyprofilowane 
krawędzie, dekoracja szablonowa w postaci motywu 
kwiatowego, znak wytwórni na spodzie 
w komplecie: 6 talerzy (śr. 19 cm)  
oraz patera (śr. 28 cm), 

cena wywoławcza: 300 zł
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223
Talerz okolicznościowy, 
Rosenthal, 1968 r.
proj. Georg Küspert, Boże Narodzenie 
w Bremie 1968 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja ręcznie malowana podszkliwnie
przedstawiająca katedrę w Bremie
inskrypcja u dołu: WEIHNACHTEN 1968
znak wytwórni na spodzie, śr. 22,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

222
Talerz okolicznościowy,  

Rosenthal, 1969 r.
proj. Georg Küspert, Boże Narodzenie 
w Rothenburg ob der Tauber 1969 r.

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja ręcznie malowana podszkliwnie

przedstawiająca bramę Kobolzeller Tor z placu 
Plönlein, inskrypcja u dołu:  

WEIHNACHTEN 1969 
znak wytwórni na spodzie, śr. 22,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł

224
Zestaw trzech talerzy 
okolicznościowych,  
Royal Copenhagen
1979–1980

porcelana szkliwiona, złocenia
dekoracja w postaci kompasów
znak wytwórni na spodzie, śr. 20 cm

cena wywoławcza: 150 zł
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227
Patera, Miśnia

2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona
dekoracja malowana podszkliwnie kobaltem 

w postaci drzewa i kwiatu orchidei
ozdobnie profilowane krawędzie,  

znak wytwórni na spodzie
wys. 6 cm, śr. 28 cm

cena wywoławcza: 300 zł

226
Wazon, Royal Copenhagen
1938 r.

porcelana szkliwiona, dekoracja w postaci 
parowca i mewy, wys. 33 cm, śr. wlewu: 
15 cm

cena wywoławcza: 1600 zł

225
Wazon dekoracyjny, Miśnia

2 poł. XX w.

porcelana szkliwiona, złocenia
malatury naszkliwne w postaci chińskiego smoka

znak wytwórni na spodzie 
wys. 34 cm, śr. wlewu: 17,5 cm

(uszkodzenie przy krawędzi stopy)

Wzór „czerwonego smoka” wprowadzono  
w Królewskiej Manufakturze 

w Miśni w 1731 roku. Do 1918 roku  
był zastrzeżony tylko dla dworu saskiego

cena wywoławcza: 750 zł
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229
Popielniczka, Rosenthal

proj. Brigitte Doege, 1998 r.

z limitowanej edycji Philip Morris 2000
porcelana szkliwiona

wym. 9 × 9 cm

cena wywoławcza: 300 zł

228
Popielniczka, Rosenthal
proj. Yang, 1999 r.

z limitowanej edycji Philip Morris 2000
porcelana szkliwiona
wym. 9 × 9 cm

cena wywoławcza: 300 zł

230
Popielniczka, Rosenthal
proj. M. Morandini, 1993 r.

z limitowanej edycji Philip Morris 2000
porcelana szkliwiona
dekoracja nawiązująca  
do stylistyki op-artu
wym.: 11,5 × 11,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł
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231
Talerz dekoracyjny nr 16,  

Rosenthal Studio Line
proj. Otmar Alt (ur. 1940), 1979/80 r.

porcelana szkliwiona, edycja limitowana
inskrypcja: Kunst heißt Zeichen setzen

oryginalne opakowanie,  
znak wytwórni na spodzie

śr. 26 cm

cena wywoławcza: 350 zł 

232
Talerz dekoracyjny nr 15,  
Rosenthal Studio Line
proj. Ivan Rabuzin (1921–2008), 1979 r.

zaprojektowany z okazji 100-lecia istnienia 
firmy Rosenthal

porcelana szkliwiona, edycja limitowana
dekoracja nawiązująca do stylistyki  
sztuki ludowej
znak wytwórni na spodzie, śr. 30 cm

cena wywoławcza: 350 zł

233
Talerz dekoracyjny nr 17,  

Rosenthal Studio Line
proj. Ernst Fuchs (1930–2010), 1981 r.

porcelana szkliwiona, edycja limitowana
oryginalne opakowanie,  

znak wytwórni na spodzie
śr. 26 cm

cena wywoławcza: 350 zł
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235 
Wazon, Kunsttöpferei  

Tonwerke Kandern
proj. Max Läuger (1864-1952),  

 l. 1915-1929

kamionka szkliwiona, 
dekoracja w postaci stylizowanych liści

znak wytwórni wyryty w masie na spodzie
wys. 29 cm, śr. wlewu: 9 cm

cena wywoławcza: 800 zł

234
Wazon z trzema uchwytami,  
C. H. Brannam, 
Barum Ware, Devon, Anglia, 1909 r.

kamionka szkliwiona, dekoracja reliefowa 
w postaci stylizowanych ornamentów roślinnych
sygn. w masie na spodzie
wys. 27,5 cm, śr. wlewu: 10 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

236
Para pater, Schutz Blansko
l. 1900–1917

majolika, dekoracja reliefowa  
w postaci lilii wodnych
na spodzie znak wytwórni, śr. 32,5 cm
uchwyt do zawieszenia

cena wywoławcza: 1 400 zł
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238
Waza z pokrywką, J. Uffrecht & Co.
l. 20. XX w.

fajans, złocenia, zdobienia reliefowe
malatury naszkliwne  
w postaci dekoracji floralnej
wys. 38 cm

cena wywoławcza: 400 zł

239
Zegar kominkowy z figurami koni

Friedrich Goldscheider

ceramika malowana, mosiądz
na odwrocie znak wytwórni, napis: 

REPRODUCTION/RESERVÉE 
oraz numeracja: 3367/39/25

wym.: 38 × 38 × 17 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

237
Cache-pôt, Emile Gallé, 

Nancy, ok. 1874 r.

fajans, malatury podszkliwne  
w postaci chabrów

sygn. kobaltem na odwrocie
wym.: 33,5 cm x 19,5 × 13,5 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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240
Wazon, Sèvres, Francja

około 1900 r.

szkło marmoryzowane, metalowa oprawa
sygn. na spodzie: Sèvres

wys. 17 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

241
Wazon, Emile Gallé, Nancy
około 1910 r.

szkło podmalowane żółto-zielonym 
proszkiem szklanym, powlekane szkłem 
brązowym, trawione, polerowane
sygn.: Gallé
wys. 19,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
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243
Wazon, Legras & Cie, Verreries  

de St. Denis
l. 1900–1914

szkło bezbarwne, powlekane od wewnątrz 
brzoskwiniowym proszkiem szklanym, 

trawione, malowane farbami emaliowymi 
w kolorze czerwonym; dekoracja 

w postaci gałązki wiśni
sygn. na korpusie: Legras

wys. 27,5 cm, śr. wylewu 10 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł

242
Wazon, Emile Gallé, Nancy
lata 1900–1904

szkło podmalowane proszkiem szklanym 
w kolorach białym, żółtym i morelowym, 
powlekane szkłem brązowym, miejscowo 
wtopiony żółty proszek szklany; trawione, 
polerowane
sygn.: Gallé
wys. 23 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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245
Wazon, Bohemia

lata 1920–1930

szkło barwione w masie na zielono-żółty 
kolor, głęboko ryte wzory geometryczne

wys. 14,5 cm; śr. 12 cm

cena wywoławcza: 550 zł

244
Wazon, wzór Ikora 
WMF., proj. Karl Wiedmann
(1905–1992), ok. 1930 r.

szkło bezbarwne, grubościenne, z pę-
cherzykami powietrza, wtopiony proszek 
szklany w kolorze żółtym, zielonym 
i niebieskim, wys. 28 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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247
Wazon, Daum Freres, Nancy
lata 1910–1915

szkło bezbarwne, powlekane proszkiem 
szklanym w kolorach złotym i pomarań-
czowo-brązowym
sygn. na stopie: DAUM NANCY FRANCE 
i krzyż lotaryński
wys. 42 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł

246
Patera, wzór Ikora

Niemcy, Geislingen, WMF
XX w.

szkło bezbarwne z pęcherzykami powie-
trza w tonacji brązowo-pomarańczowej; 

barwniki proszkowe;
wys. 8 cm, śr. 35 cm

cena wywoławcza: 400 zł
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249
Karafka, Orrefors, Szwecja

2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, trawiony napis: 
Chardonnay/Grappa/40%

wys. 24 cm

cena wywoławcza: 250 zł

248
Wazon
XX w.

szkło bezbarwne, wtopione pęcherzyki 
powietrza 
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 10 zł

250
Karafka, Orrefors, Szwecja
2 poł. XX w.

szkło bezbarwne, wys. 25 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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251
Wazon, Fratelli Toso, 

Murano
lata 1950–60.

szkło bezbarwne, czerwone, 
białe, technika sommerso

wys. 29 cm

cena wywoławcza: 100 zł

252
Wazon, Zwiesel, Niemcy
1976 r.

szkło warstwowe, bezbarwne 
czarno-szare i białe
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 550 zł

 

253
Dzbanuszek

1 poł. XX w.

szkło wielobarwne, wewnątrz kobaltowe, 
wys. 10,5 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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255
Przycisk do papieru, Czechy

1929 r.

wys. ok. 7,5 cm

cena wywoławcza: 180 zł

254
Przycisk do papieru, Rosenthal
XX w.

wys. 11 cm

cena wywoławcza: 300 zł

256
Przycisk do papieru
XX w.

wys. 4 cm

cena wywoławcza: 200 zł
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257
Czapla, Murano

XX w.

szkło barwione w masie,  
zielonkawe, wys. 22 cm

cena wywoławcza: 450 zł258
Delfin, Murano
XX w.

szkło przezroczyste
wys. 16 cm

cena wywoławcza: 200 zł

259
Ryba, Murano
XX w.

szkło wielobarwne, dł. 75 cm

cena wywoławcza:: 800 zł
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261
Wazon, Józefina,  
Szklarska Poręba

1 połowa XIX w.

szkło powlekane białą emalią, złocenia
wys. 42,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

260
Dzban
1 XX w.

szkło powlekane białą emalią, 
złocenia, naszkliwne zdobienia 
z przedstawieniem winorośli 
z owocami winogron
wys. 33 cm

cena wywoławcza: 300 zł

262
Kieliszek, Śląsk
2 połowa XVIII w.

szkło kobaltowe, złocone
wys. 15,2 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł
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263
Talerz
II połowa XIX w.

szkło przezroczyste, lazurowane 
miedzią (na purpurę), kołnierz 
fantazyjnie wykrojony, zdobiony 
naszkliwnie farbami emaliowa-
nymi (żółte i purpurowe liście 
i owoce winogron), krawędzie 
złocone
śr. 19 cm

cena wywoławcza: 150 zł

264
Talerz

II połowa XIX w.

szkło przezroczyste, lazurowane 
miedzią (na purpurę), kołnierz 

fantazyjnie wykrojony, zdobiony 
naszkliwnie farbami emaliowanymi 

(żółte i purpurowe liście i owoce 
winogron), krawędzie złocone

śr. 19 cm

cena wywoławcza: 150 zł

266
Miseczka

2 poł. XIX w.

szkło bezbarwne, zdobienia
śr. 12 cm, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 120 zł

265
Wazonik, Czechy (?)

I połowa XX w.

szkło bezbarwne, przezroczyste, 
lazurowane miedzią (na rubin), 

zdobienia rytowane
wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 100 zł



130 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

268
Wazon

2 połowa XIX w.

szkło przeźroczyste, barwione w masie, 
aplikacje naszkliwne w formie dekoracji 

roślinnej i geometrycznej
wys. 23,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

267
Patera secesyjna  
na kwiaty i owoce
początek XX w.

szkło przeźroczyste barwione w masie na 
kolor biały i różowy, mosiężne elementy
wys. 51 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł
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270
Wazon, Johann Loetz Witwe
ok. 1898 r.

szkło bezbarwne, wtopione płatki 
szkła jasnozielone, iryzujące, oprawa 
z mosiądzu;
na spodzie znak wytwórni z przedstawie-
niem w okręgu dwóch przecinających pod 
kątem prostym się strzał oraz czterech 
gwiazdek
wys. 21 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł

269
Zestaw 6. kieliszkow
1 połowa XX w.

szkło bezbarwne, zielone, szlifowane, 
trawione
wys. 19 cm

cena wywoławcza: 900 zł
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272
Patera

1 połowa XX w. 

szkło przezroczyste, szlifowane, barwione 
w masie, oprawa z metalu;  

wys. 13,5 cm, śr. 21 cm 

cena wywoławcza: 500 zł

271
Zestaw 5. kieliszków
XX w.

szkło bezbarwne, fioletowe, szlifowane 
trawione, wys. 18,5 cm

cena wywoławcza: 150 zł

273
Wazonik
Vittorio Zuffi & C., Murano, Włochy, lata 
1895–1900

szkło bezbarwne, wtopione szkło awentu-
rynowe, dekoracja millefiori
wys. 9,5 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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274
Patera

XX w.

szkło, bezbarwne, przezroczyste, szlifowane, 
złocone elementy dekoracji

śr. 23 cm, wys. 6,5 cm

cena wywoławcza: 300 zł

275
Talerz
XX w.

szkło bezbarwne, przezroczyste i piaskowane
śr. 35 cm

cena wywoławcza: 400 zł

276
Zestaw 5. kieliszków do likieru

XX w.

szkło bezbarwne, przeźroczyste, 
wys. 11 cm 

cena wywoławcza: 20 zł
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278
Karafka

2 połowa XIX w.

szkło bezbarwne, powlekane warstwą 
szkła kobaltowego,

wys. 20,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

277
Wazon, Moser, Karlsbad
lata 1930-te.

szkło kobaltowe, grubościenne, przezroczyste, 
szlifowane
szeroki, trawiony, złocony pas z przedstawie-
niem Amazonek walczących z Centaurami
u spodu sygnowany: Made in/Czecho Slovakia/
Moser/Karlsbad
wys. 16,5cm;

cena wywoławcza: 1 200 zł

279
Kielich
2 poł. XIX w.

szkło bezbarwne, powlekane warstwą 
szkła kobaltowego,
wys. 17 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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280
Popielniczka, Moser, Karlsbad

lata 1920–1930

szkło kobaltowe, metalowy pas 
z przedstawieniem Amazonek
na spodzie sygnatura: Moser

dł. boku 13,5 cm, wys. 3,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł

281
Wazon
Julius Mühlhaus & Co., Haida
ok. 1915 r

szkło bezbarwne, malowane kobaltową farba 
emaliową i złotem
wys. 12 cm

cena wywoławcza: 250 zł

282
Wazon, Haida (?)

XIX/XX w.

szkło bezbarwne, malowane błękitną i czarną 
farbą oraz złotem

wys. 16 cm

cena wywoławcza: 250 zł
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284
Głowa aniołka

XVIII w.

drewno, złocenia, wys. ok. 16 cm,
szer. ok. 25 cm

cena wywoławcza: 1 300 zł

283
Anioł
XVIII w.

drewno, złocenia, wys. ok. 41 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł

285
Para konsoli
1 połowa XX w.

drewno, złocenia,  
wys. 26 cm, szer. 27,5 cm 

cena wywoławcza: 1 500 zł
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287
Lustro
1 połowa XX w.

konstrukcja drewniana; zdobienia 
gipsowe, pozłacane
lustro fazowane 
wym. 92 × 60 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł

286
Lustro

1 połowa XX w.

drewno sosnowe, 
zdobienia gipsowe  

złocone  
lustro fazowane

wym. 114 × 151 cm

cena wywoławcza: 
8 000 zł 
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289
Barometr z termometrem,

Dania, Haderslev
Hans Nielsen

początek XX w.

drewno, wym. 46 × 21 cm 

cena wywoławcza: 250 zł

288
Model żaglowca
1 poł. XX w. 

drewno, tkanina, wys. ok. 80 cm, 
dł. ok. 75 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł
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290
Model żaglowca

1 poł. XX w.

drewno, tkanina,  
wys. ok. 57 cm, 

dł. ok. 50 cm

cena wywoławcza: 
950 zł

291
Szkatułka – skrzyneczka  
na biżuterię
XIX/XX w.

drewno mahoniowe, 
okucia mosiężne, wymiary: 
21 × 21 × 16 cm

cena wywoławcza: 450 zł
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293
Paterka w stylu secesyjnym

początek XX w.

stop metali (Zn Al), śr. 12 cm, 
wys. 2,5 cm

cena wywoławcza: 350 zł

292
Bruno Zach
(1891 Żytomierz – 1945 Wiedeń) 
przypisywany

Wizytownik z figurką tancerki, 
ok. 1930 r.

mosiądz patynowany, zielony alabaster,
wys. 15,5 cm, śr. 20 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

294
Popielniczka
1 poł. XX w.

mosiądz, dł. 16 cm

cena wywoławcza: 350 zł

Artysta rzeźbiarz pochodzenia ukraińskiego, 
związany z wiedeńskim życiem artystycznym. 
Tworzył w stylistyce Art Déco. Głównym motywem 
w twórczości artysty stawała się kobieca, smukła 
sylwetka, często ukazana w dynamicznej pozie 
na przykład podczas tańca.
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295
Georges Lucien Vacossin

(1870–1942)

Wazon, lata 1901–1910

płaszcz z blachy miedzianej, patynowanej, 
wys. 47 cm

sygn. u dołu: G.Vacossin
analogiczny wazon, również utrzymany 

w secesyjnej stylistyce, znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Warszawie

cena wywoławcza: 2 800 zł

296
J. Nilo
(XX w.)

Para kandelabrów w stylu 
secesyjnym

mosiądz patynowany, cokół marmurowy, 
wys. 33 cm
sygn. u dołu: JNilo, tłok z napisem: 
BRONZE GARANTI PARIS/J.B. DEPOSEE,
jeden kandelabr posiada wybity numer: 
A9164

cena wywoławcza: 500 zł

Rzeźbiarz pochodzenia francuskiego. W swojej 
twórczości głównie zwracał się ku motywom zwie-
rzęcym, chociaż w jego twórczości nie zabrakło 
i również przedstawień umięśnionych sylwetek 
atletycznych mężczyzn. Swoje rzeźby prezentował 
na paryskich salonach w latach 1902–1937. 
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297
Adolphe Maubach

(XIX/XX w.)

W kapturze

brąz, cokół marmurowy, wys. 22,5 cm
sygn. u dołu: A. MAUBACH oraz wtłoczo-

na pieczęć odlewni
BRONZE GARANTI AU TITRE L.V. 

DÉPOSÉ poniżej numer: 2680

cena wywoławcza: 2 400 zł

298
Paul Ludwig Kowalczewski
(1865 Mielżyn – 1910 Berlin)

Popiersie kobiety

brąz patynowany, cokół marmurowy, 
wys. 19,5 cm
sygn. Kowalczewski

cena wywoławcza: 1 600 zł
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299
Paul Ludwig Kowalczewski
(1865 Mielżyn – 1910 Berlin)

Wojownik, przed 1912 r.

brąz patynowany, cokół marmurowy, 
wys. 42 cm
sygn.: P. Kowalczewski
na cokole grawerowana inskrypcja: Dem 
scheidenen Kameraden Hptm. Bartsch d. 
Offizier-Korps E.R.I. 31.5.12

cena wywoławcza: 2 800 zł 

Rzeźbiarz niemieckiego pochodzenia. Studia odbył w Akademii w Berlinie w latach 
1895-1898. Swoje prace prezentował na organizowanych w Berlinie Wielkich Wystawach 
Sztuki w okresie 1899-1906. Główną domeną jego twórczości stały się rzeźby z brązu 
o niewielkich rozmiarach. Żywo czerpał z kultury antycznej, wykonując małe formatowo rzeźby 
z przedstawieniem muskularnych wojowników, prezentując ich najczęściej w zwycięskich 
pozach.  Tworzył również przedstawienia smukłych kobiecych sylwetek oraz popiersi. Zwracał 
się również, chociaż znacznie rzadziej, ku motywom zwierzęcym. 



144 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

301
Rousseau
(XIX/XX w.)

Chłopiec ze słoniem

brąz cyzelowany, cokół marmurowy, 
wys. 23 cm

sygn. Rousseau

cena wywoławcza: 2 400 zł

300
według Albert Hinrich Hussmann
(1874 Lüdingworth-1946 Fürstenberg)

Porwanie Europy

brąz, podstawa marmurowa
wym. wys. 47 cm; dł. ok. 50 cm, 
gł. 19 cm
sygn. p. d.: A.Huusmann

cena wywoławcza: 900 zł
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302
Franz Rosse
(1858 Berlin – 1900 tamże)

Leśna nimfa z motylkiem, 1893 r.

brąz patynowany, cokół marmurowy, 
wys. 46 cm
sygn. na podstawie: F. Rosse. 93.

cena wywoławcza: 1 000 zł

Rzeźbiarz pochodzenia niemieckiego, związany z Berlinem, gdzie mieszkał i tworzył. 
Studiował rzeźbę w pracowni Fritza Schapera (1841–1919) w Hanau. Naukę uzupełniał 
w Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Rosse tworzył w brązie. Jego sztandarowym motywem 
stała się strzelista kobieca sylwetka, zastygła w tanecznej pełnej wdzięku i gracji pozie. Był 
również autorem monumentalnych przedstawień, do których można zaliczyć pomniki cesarza 
Fryderyka Wilhelma w Rathenau oraz w Berlinie.
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303
Para kandelabrów
koniec XIX w.

mosiądz, wys. 70 cm

cena wywoławcza: 1 900 zł
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304
Para kandelabrów w stylu Ludwika XVI
Francja, 2 poł. XIX w.

4 świecowe, na oktogonalnych podstawach i półkolumnowych cokołach 
z białego marmuru, wazonowe trzony z brązu zdobione bukranionami prze-
chodzącymi w podpory o kopytkowych stopach; 4 akantowo-sznurkowe 
ramiona wychodzące z akantowych wylewów wazonów, zdobione kogucimi 
łbami, tulejki wazonowe, zdobione perełkowaniem i palmetami
mosiądz patynowany, podstawa marmurowa, wys. 55 cm

cena wywoławcza: 3 400 zł
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305
Para kandelabrów 5-świecowych w stylu empirowym
Francja (?), XX w.

wsparte na kwadratowych, podwójnych stopach, cokoły w formie skróconych kolumn, 
osadzonych na akantowych bazach, zdobionych aplikacjami przedstawiającymi Psyche; 
cokoły zwieńczone wieńcami ze spłaszczonych liści akantu; trzony w formie skrzydlatych figur 
bogiń Zwycięstwa – Nike stojących na kulach; postacie w rozwianych, drapowanych szatach, 
w uniesionych nad głową rękach podtrzymują 4 esowato wygięte ramiona, dekorowane 
liściem akantu i stylizowaną wicią, zakończonych tulejami na świece; piąta tuleja na prostym 
trzonie – w zwieńczeniu; brąz, patynowany, cyzelowany; mosiądz odlewany, cyzelowany, 
złocony, częściowo polerowany; wys. 72 cm

cena wywoławcza: 14 000 zł



149AUKCJA VARIA (14) | METALE

306
Para waz
Francja, początek XIX w.

na kwadratowych marmurowych podstawach, zdobionych brązowym falistym ornamentem 
z liśćmi akantu w narożach, trzony prostopadłościenne z uwydatnionym gzymsem, na nich 
wazy na okrągłej stopie z fantazyjnych akantów, przechodzących w wolutowo-lancetowaty 
nodus, czasza wazonowa zdobiona naprzemiennie kompozycją palmetową i kwiatowo-
-roślinną, krawędzie zdobione reliefowym ornamentem akantowym; uchwyty w formie 
fantazyjnych wolutowych liści akantu;
mosiądz złocony, punktowany, złocony, podstawa z czarnego marmuru, wys. 41 cm, 
szer. 27 cm

cena wywoławcza: 7 500 zł
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308
Wenus z Milo

 wytwórnia Fonderia Nelli 
(1881–1897), Rzym, Włochy, 

2 poł. XIX w.

mosiądz patynowany, wys. 86 cm
u podstawy napis: FONDERIA 

NELLI/ROMA

cena wywoławcza: 3 800 zł

307
Stolik secesyjny
początek XX w.

stal, blat mosiężny, wys. 80 cm, 
śr. 50 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł
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310
Hans Müller
(1873 Wiedeń – 1937 tamże)

Rycerz z Werony – figura 
Cangrande I della Scala,  
początek XX w. (?)

mosiądz, marmurowy postument, 
wys. 37 cm, szer. 27,5 cm, gł. 11 cm
sygn. na metalowej podstawie: 
H. Müller (…)

Oryginalny konny pomnik magnata Can-
grande I della Scala z XIV wieku znajduje 
się na zamku Castelvecchio w Weronie.

cena wywoławcza: 3 000 zł

309
Zegar kominkowy 

A. de Lambert Liège
XIX w.

marmur, stop metali, okucia 
mosiężne, mechanizm sprawny

wym. 44,5 × 35 × 18 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł
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311
Rzeźba Antinousa
XIX w.

marmur, wys. 70 cm

Przestawiany był jako ideał młodzieńczej piękności. Był 
greckim chłopcem przygarniętym przez dwór Hadriana 
w wieku 12 lat. Po jego śmierci Hadrian ogłosił go hero-
sem, wznosił  świątynie i urządzał igrzyska na jego cześć. 
Najważniejsza świątynia Antinousa stała w Mantinei 
w Arkadii. 

cena wywoławcza: 5 000 zł
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312
Apollo
XIX w.

marmur, wys. 66 cm

Syn Zeusa i Leto. Uznany był za najpięk-
niejszego z bogów, zachował dar wiecznej 
młodości. Był bogiem światła, życia, śmierci, 
muzyki, sztuki a także poezji. Od boskiego 
kowala Hefajstosa otrzymał srebrny łuk, 
którego strzały były niewidzialne, a ich 
ukłucie bywało śmiertelne i nie zostawiało 
śladów. Apollo chwalił się nawet, iż strzela 
lepiej niż Eros, czym niezwykle rozzłościł 
boga miłości. W zemście Eros ugodził 
strzałą miłości Apollina a niechęci Dafne. 
Od tego momentu nimfa odrzucała zaloty 
Apollina, który nie poprzestawał w ściganiu 
nimfy. Wyczerpana pościgiem poprosiła  
ojca – boga rzeki  Penejosa - o pomoc. 
Ojciec ratując córkę zamienił ją w drzewo 
laurowe. Apollo załamany po metamorfozie 
swej ukochanej, uplótł sobie wieniec z gałęzi 
laurowej, który odtąd ozdabiał jego głowę.

cena wywoławcza: 4 800 zł
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oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
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zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
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w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

5. Tabela postąpień
Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne 
postąpienia podaje według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu 
aukcji może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości 
postąpienia.

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje to 
ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określo-
nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; 
w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat o wartości powyżej 
40 000 złotych. Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów 
w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów 
lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży 
ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Na wyraźne 
życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą 
zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. Zagrożone gatunki
Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające je, m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość 
wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu 
zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 
wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających 
eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. 
Nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, 
a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie 
w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia 
w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały 
oznaczone dla Państwa wygody symbolem „○” opisanym w legendzie. Nie 
ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

3)  Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia 
chęci licytacji telefonicznej poprzez wypełnienie formularza „zlecenie 
licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego 
Domu Aukcyjnego lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie 
zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub do-
starczone osobiście do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania 
fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. 
Dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. Licytacja 
telefoniczna może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne 
z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicznej. Na wypadek 
trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 
limit, do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować pomimo 
braku połączenia. Jeśli żaden limit nie jest określony na zleceniu, pracownik 
domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje przynajmniej 
cenę wywoławczą.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

3)  Dla wygody kupującego Sopocki Dom Aukcyjny nieodpłatnie zapewnia 
podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. 
Na wyraźne życzenie kupującego Sopocki Dom Aukcyjny może pomóc 
w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, 
Sopocki Dom Aukcyjny nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe 
wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. Jeżeli klient 
sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować 
się telefonicznie z galerią Sopockiego Domu Aukcyjnego organizującą aukcję, 
przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bezpośredniemu nabywcy obiektu (konsumentowi). Powyższa gwarancja 
nie obejmuje:

 a)  kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od 
bezpośredniego nabywcy obiekt odpłatnie, w drodze darowizny lub 
dziedziczenia;

 b)  obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;
 c)  obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu 

i na certyfikacie oznaczone jest następującymi zapisami: brak dat życia 
po imieniu i nazwisku artysty, nazwisko artysty poprzedzone jedynie 
inicjałem imienia, znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („? ” 
lub „ (?)”) po nazwisku artysty, przed lub po imieniu i nazwisku artysty 
określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 
użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z następujących 
określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

 e)  obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą 
opinią specjalistów, uczonych i innych ekspertów;

  f)  obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania 
różni się od faktycznej o mniej niż 15 lat;

 g)  obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe 
określenie stulecia, natomiast nieprawidłowe określenie części tego 
stulecia (połowy lub ćwierci);

 h)  obiektów z XX w., XIX w. i starszych, w przypadku których faktycznie 
stwierdzone datowanie różni się w stosunku do podanego w katalogu „na 
korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy, niż było to podane w opisie;

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA VARIA (14)

Sopot, 15 października 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, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@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: PKO BP S.A. I O/GDYNIA 33 1020 1853 0000 9202 0012 4883

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
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 45

AUKCJA  
DZIEŁ SZTUKI  
W KRAKOWIE

Leon Wyczółkowski (1852–1936)

Portret Juliana Dobrzańskiego  
w wieku dziecięcym

olej, płótno, 45,5 x 31,5 cm
sygn. l.d.: LWyczółkowski
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RESZTA ŚWIATA, GODZ. 20.00 

AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56
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Anton Doll (1826 Monachium – 1887 tamże), Ślizgawka,  
olej, płótno, 46 × 76,5 cm, sygn. p. d.: A. Doll. München, cena wywoławcza: 19 000 zł

SZTUKA EUROPY, GODZ. 19.00

AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Zdzisław Beksiński (1929 Sanok – 2005 Warszawa), Bez tytułu, 1979, olej, płyta, 61 x 73 cm, sygn. na odwrocie: BEKSIŃSKI / 1979



Adam Bakalarz
H04, akryl, mdf, 163 x 112 cm,  
sygn. na odwrocie

5 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 26 LISTOPADA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ
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