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Rzeźba nie wymaga żadnych komentaRzy. 

Jedynym komentaRzem Jest sama Rzeźba.

stanisław horno–Popławski

Stanisław Horno-Popławski, Portret Grzegorza Fitelberga



Kierując się słowami niezwykłego rzeźbiarza, postanowiliśmy, iż nie będziemy opisywać we 
wstępie prac zebranych na tegoroczną Aukcję Rzeźby. Każda z nich budzi emocje, pobudza 
wyobraźnię i niesie za sobą przesłanie. Zebrane obiekty należą do Wielkich polskiego świata 
rzeźbiarskiego: Magdaleny Abakanowicz, Julii Keilowej, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława 
Horno–Popławskiego, Władysława Hasiora oraz wielu innych. Nie zabraknie również 
współczesnych artystów: Stanisława Radwańskiego, Adama Myjaka czy Alicji Majewskiej.

Życzymy udanej lektury. 
Marta Kardas, Ewelina Bednarz Doiczmanowa
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1
bente kluge 

(1960 Yellowknife)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 12 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 13 500 - 14 500 zł

brąz/ bronze
26 x 40x 12 cm
sygn./signed: Ben Klu

Norweska rzeźbiarka urodzona w Kanadzie, 
mieszka i tworzy w Polsce. W latach 1979-1983 
studiowała Kostiumografię w Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Oslo. W 2000 roku ukończyła 
Rzeźbę w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
- dyplom obroniła w pracowni Rzeźby profesora 
Edwarda Sitka. Brała udział w licznych wyst-
awach indywidualnych oraz zbiorowych w Polsce 
i w Norwegii. Prace artystki znajdują się w wielu 
kolekcjach prywatnych.

Bente Kluge inspiracji poszukuje w polskiej 
i norweskiej kulturze ludowej, zaś w swoich pracach 
podejmuje motyw drogi i podróży. Rzeźby artystki 
nie bez powodu więc noszą cechy jej wcześnie-
jszych doświadczeń - doświadczeń projektantki 
marionetek teatralnych oraz doświadczeń, które 
artystka wyniosła ze studiów w pracowni profe-
sora Edwarda Sitka.

Podróż

Trip

Norwegian sculptor born in Canada, who lives 
and creates in Poland. In the years 1979-1983 she 
studied Costume Design at the College of Fine 
Arts in Oslo. In 2000 she graduated Sculpture at 
the Academy of Fine Arts in Gdańsk - she earned 
her degree in the sculpture studio of Professor 
Edward Sitek. She has participated in numerous 
individual and collective exhibitions in Poland and 
Norway. The artist’s works can be found in many 
private collections.

Bente Kluge looks for inspiration in Polish and 
Norwegian folk culture, while in her works she 
takes up the theme of the road. The artist’s sculp-
tures, not without reason, bear the characteristics 
of her previous experiences - the experiences of 
a theater puppet designer and the experiences 
that the artist gained from her studies at the studio 
of Professor Edward Sitek.
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2
Wacław bębnowski

(1865 Dubieniec – 1945 Aleksandrów Kujawski)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 9 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 11 000 - 12 000 zł

terakota, patyna jasnozielona/ teracotta, patina
23 x 25 cm

liteRAtuRA:
•	 Kotula	Krystyna,	Wacław	Bębnowski	1865-1945.	Katalog	

dzieł	ze	zbiorów	MZKiD,	Włocławek	2009,	s.	45.

Polski rzeźbiarz, ceramik. Przedstawiciel 
secesji i sztuk użytkowych. Jako młody chłopak 
podpatrywał jak tworzy Jan Chrucki, ściśle związany 
z petersburską Akademią Sztuk Pięknych. Za jego 
namową rodzice posłali Wacława Bębnowskiego 
na studia artystyczne do Moskwy. W latach 
1888-1897 studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowniach Izydora Jabłońskiego 
i Alfreda Dauna. Studiował również w Academie 
Colarossi w Paryżu. Podróż do Monachium 
zaowocowała fascynacją sztuką użytkową. Tworzył 
w duchu secesji i symbolizmu, inspiracji poszukując 
w minionych epokach, dziedzictwie antyku, 
gotyku i renesansu, mitologii Dalekiego Wschodu, 
a także w otaczającej go roślinności. Jego dzieła 
sprzedawane były w galeriach w Warszawie, 
Krakowie, Berlinie i Londynie, gdzie współpracował 
np. z firmą Marii Harper. 

Waza dekorowana gałązkami i owocami oliwki
1914

Goblet with the arms of Poland Republic
1914

Polish sculptor and ceramist. At his request, his 
parents sent Waclaw Bębnowski to study art in 
Moscow. In the years 1888-1897, he studied at the 
Academy of Fine Arts in Cracow in the studios of 
Izydor Jabłoński and Alfred Daun. He also studied 
at Academie Colarossi in Paris. A trip to Munich 
resulted in a fascination with art. He created in 
the spirit of Art Nouveau and Symbolism, inspired 
by searching for the past, the legacy of antiq-
uity, Gothic and Renaissance, the mythology 
of the Far East, and in the surrounding environ-
ment. His works were sold in galleries in Warsaw, 
Cracow, Berlin, and London, where he collaborated 
with Maria Harper.
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3
ARtystA nieokReŚlony / unknoWn ARtist

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 11 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 12 000 - 13 000 zł

marmur/ marble
88 x 34 cm

Młoda dziewczyna

Young Girl
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4
julia keilowa

(1902 Stryj - 1943 Warszawa)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 330 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 450 000 - 550 000 zł

drewno/ wood
93 x 39 x 34 cm
niesygnowana/ unsigned

Prezentowana rzeźba jest unikatem. 
Posiada ekspertyzę mgr Hanny Kotkowskiej — Barei./
The sculpture has an expert opinion — Kotkowska-Bareja.

Polska rzeźbiarka pochodzenia żydowskiego, 
słynna projektantka form przemysłowych. Artystka 
doceniona za życia - o współpracę z nią zabiegały 
najsłynniejsze firmy platernicze jak Norblin, Bracia 
Hanneberg, Fraget.  Edukację pobierała w szkołach 
we Lwowie oraz w Wiedniu. Studiowała wzornic-
two we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemy-
słowej. W 1922 roku wyszła za mąż za prawnika 
- Ignacego Keila. Studia artystyczne kontynuowała 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizu-
jąc się w rzeźbie. Od 1929 roku członek spółdzielni 
rzeźbiarskiej Forma. W 1933 roku otworzyła autor-
ską pracownię metaloplastyki. W 1935 roku decy-
zją komisji Propagandy Sztuki została nagrodzona 
przez Ministra Spraw Zagranicznych. Podczas II 
wojny światowej prowadziła pracownię cera-
miczną, zginęła najprawdopodobniej na Pawiaku. 

Projektowane przez Julię Keilową naczynia uzna-
wano za synonim luksusu i kwintesencję stylu lat 
30. XX wieku. Łączyły w sobie wszelkie walory 
użytkowe, dekoracyjne oraz najznakomitsze rzeź-
biarskie opracowanie form. Do dnia dzisiejszego 
przetrwały dwie rzeźby artystki - Norwid oraz Portret 
E. Barszczewskiej.

Akt dziewczęcy z jamnikiem

Nude girl with a dachshund

A Polish sculptor of Jewish heritage, and 
a famous designer of industrial forms. An artist 
appreciated during her lifetime - the most famous 
cladding companies like Norblin, the Hanneberg 
Brothers, and Fraget sought to collaborate with her. 
She was educated  in schools in Lviv and Vienna. 
She studied design at the Lviv State School of 
Industry. In 1922 she married a lawyer Ignacy Keil. 
She continued her artistic studies at the School of 
Fine Arts in Warsaw, specializing in sculpture. From 
1929, she was a member of the Forma sculptural 
cooperative. In 1933, she opened her own metal-
work workshop. In 1935, by the decision of the Art 
Propaganda Commission, she received an award 
by the Minister of Foreign Affairs. During World War 
II, she ran a ceramic workshop, she most probably 
died in Pawiak.

The dishes designed by Julia Keilowa were 
synonomous with luxury and the quintessence of 
the style of the 1930s. They combined all functional 
and decorative qualities as well as the finest sculp-
tural development of forms.
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5
małgorzata dajewska 

(1958 Sosnowiec)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 3 500 zł
estymAcjA/ estimAtion: 5 000 - 6 000 zł

szkło barwne, zgrzewane, szlifowane, polerowane, klejone, matowione/

coloured, welded, ground, polished, laminated, clouded glass

45 x 10 x 6 cm
sygn./ signed: Małgorzata Dajewska wrzesień 2017
     

WystAWiAnA: 
Dopełnienie. Małgorzata Dajewska & Piotr Błażejewski, Pałac Schoena 
Muzeum w Sosnowcu, 06.09.2018 - 28.10.2018

W latach 1977–1982 studiowała w Katedrze Szkła PWSSP 
we Wrocławiu, gdzie miała okazję zdobywać zawodowe 
„szlify” u takich wybitnych artystów polskiego szkła, jak 
Henryk Wilkowski, Ludwik Kiczura, Zbigniew Horbowy 
czy Jerzy Chodurski. Dyplom zrealizowała pod kierun-
kiem prof. Zbigniewa Horbowego. Od roku 1984 jest 
pracownikiem naukowym w Katedrze Szkła i współpra-
cownikiem swojego mistrza, prof. Z. Horbowego. W latach 
1996 – 2002 zajmowała stanowisko kierownika Katedry 
Szkła. W 2001 roku otrzymała tytuł profesora zwyczaj-
nego. W latach 2005-2008 piastowała stanowisko dziekana 
Wydziału Ceramiki i Szkła. Obecnie prowadzi pracownię 
szkła artystycznego w Katedrze Szkła, która jest kontynu-
acją pracowni niegdyś prowadzonej przez jej mistrza-prof. 
Zbigniewa Horbowego. W 2012 roku ponownie została 
wybrana Dziekanem macierzystego wydziału na kadencję 
2012–2016. Uprawia szkło artystyczne oraz użytkowe. Jej 
specjalnością są małe formy rzeźbiarskie ze szkła wyko-
nane techniką „na zimno” przesycone wielowarstwową 
symboliką, wykorzystując technikę szlifowania, piasko-
wania, rytowania, zgrzewania. W roku 1995 otrzymała 
I nagrodę w konkursie „Szkło Polskie’95”. W roku 1996 na 
Międzynarodowych Targach Poznańskich zestaw użyt-
kowy jej projektu o nazwie „Aquarius” został nagrodzony 
złotym medalem. Wszystkie produkowane elementy tego 
zestawu zostały opatentowane. W roku 2003 uhonoro-
wana została jedną z równoległych 10. nagród na wystawie 
konkursowej „Szkło - c.d.” we Wrocławiu. Jest laureatką 
prestiżowej Nagrody Kulturalnej Śląska Kraju Dolnej Sakso-
nii z roku 2006. W roku 2009 otrzymała za swój dorobek 
artystyczny Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W roku 2012 
została odznaczona przyznaną przez Ministra Kultury 
i Dziedzictwa narodowego odznaką „Zasłużony dla kultury 
polskiej”. W  roku 2013 otrzymała Srebrny Medal Gloria 
Artis, także z  rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego. Brała udział w 18 wystawach indywidualnych 

In the years 1977-1982, she studied at the Glass Cathedral 
of the PWSSP in Wrocław, where she had the opportunity 
to gain professional “finishing touches” with such outstand-
ing Polish glass artists as Henryk Wilkowski, Ludwik 
Kiczura, Zbigniew Horbowy and Jerzy Chodurski. She 
earned her diploma under the supervision of prof. Zbig-
niew Horbowy. Since 1984, she has been a research worker 
at the Glass Cathedral and collaborator with her mentor, 
prof. Horbowy. In the years 1996-2002 she was the head of 
the Glass Department. In 2001 she received the title of full 
professor. In the years 2005-2008 she was the dean of the 
Faculty of Ceramics and Glass. Currently, she runs a glass 
art workshop at the Glass Cathedral, which is a continua-
tion of the studio formerly run by Horbowy. In 2012, she was 
again elected Dean of the parent faculty for the term 2012-
2016. She took part in 18 individual exhibitions in the coun-
try as well as in Belgium and Germany, including the City 
Museum of Wroclaw, 2006. Participated in over 120 group 
exhibitions in Poland and in Belgium, Denmark, Finland, 
France, Japan, Kuwait, Mexico, Germany , Switzerland, USA 
and Italy, including: European Glass Contest 2008 (Euro-
pean Glass Context 2008), Bornholm, Denmark. Her works 
can be found in state and private collections in Poland 
and abroad, including the Glass Museum in Ebeltoft (Glas-
museet Ebeltoft), Denmark; Vatican Museums, Vatican 
City; The National Museum in Poznań; National Museum in 
Warsaw; National Museum in Wroclaw; Krkonoše Museum 
in Jelenia Góra.

w kraju oraz w Belgii i Niemczech, m.in.: Muzeum Miejskie 
Wrocławia, 2006 oraz w ponad  120 wystawach grupo-
wych w Polsce oraz w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Japo-
nii, Kuwejcie, Meksyku, Niemczech, Szwajcarii, USA i we 
Włoszech, m.in.: Europejski Konkurs Szkła 2008 (European 
Glass Context 2008), Bornholm, Dania. Jej prace znaj-
dują się w kolekcjach państwowych i prywatnych w kraju 
i za granicą, m.in.: Muzeum Szkła w Ebeltoft (Glasmuseet 
Ebeltoft), Dania; Muzea Watykańskie, Watykan; Muzeum 
Narodowe w Poznaniu; Muzeum Narodowe w Warszawie; 
Muzeum Narodowe we Wrocławiu; Muzeum Karkonoskie 
w Jeleniej Górze.

Późne lato 2

Late Summer 2
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6
małgorzata dajewska 

(1958 Sosnowiec)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 8 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 9 000 - 10 000 zł

szkło barwne, zgrzewane, szlifowane, polerowane, klejone, matowione/

coloured, welded, ground, polished, laminated, clouded glass

35 x 18 x 6,5 cm
sygn.: Małgorzata Dajewska 2017

     

WystAWiAnA: 
Dopełnienie. Małgorzata Dajewska & Piotr Błażejewski, Pałac Schoena 
Muzeum w Sosnowcu, 06.09.2018 - 28.10.2018

chłodne, laboratoryjne szkło optyczne w  rękach dajewskiej 
staje się tworzywem pełnym emocji. bo też i emocjonalny jest 
stosunek artystki do tworzywa. nie ukrywa, że je „kocha”, 
„uwodzi”, „wielbi”. nie oznacza to, że traktuje szkło nabożnie. 
aby wydobyć z jego powierzchni rozedrganą, zwiewną fakturę, 
poddaje zimne, szklane bryły niewyobrażalnym torturom: trze 
pumeksem, piaskuje, zdziera kolejne warstwy porowatym 
proszkiem, rytuje. Po czym-niczym siostra miłosierdzia-skleja, 
dopasowuje i przyozdabia. tworzy szklane znakomitości 
świadomie piękne we wszystkich trzech wymiarach. Przejrzystość 
i czystość opracowanego przez artystkę szkła sprzyja efektownej 
grze światła, a rezultat potęguje malarskie zestawienie 
zróżnicowanych barw, którym przechodzące przez szklane 
warstwy światło nadaje nowe odcienie. każdorazowo odmienne 
źródło, moc i rodzaj oświetlenia dają rzeźbom dajewskiej nową 
energię i odmienny walor artystyczny. 

fragment wstępu do katalogu wystawy „Rzeźby Małgorzaty Dajewskiej”, 
Muzeum Miejskie Wrocławia, 16–24 września 2006 r.

cool, optical laboratory glass in dajewska’s hands becomes 
a material full of emotions. the artist’s attitude to the material 
is also emotional. she does not hide that she “loves”, “seduces”, 
and “worships” it. this does not mean that she treats the glass 
piously. in order to extract a vibrating, imprint from its surface, 
she subjects cold, glass lumps to unimaginable tortures: pumice 
rubs, sand, rips the next layers of porous powder, and engraves 
it. after which - like a sister of charity - she glues, fits and adorns 
it. she creates glass celebrities consciously beautiful in all three 
dimensions. transparency and purity of the glass developed 
by the artist favors a spectacular play of light, and the result 
is enhanced by a pictorial combination of different colors, 
which gives light shades through the glass layers. each time 
a different source, power and type of illumination give dajewska’s 
sculptures new energy and a different artistic value.

a fragment of an introduction to the catalog of the exhibition “Sculptures of 
Małgorzata Dajewska”, the City Museum of Wroclaw, September 16-24, 2006.

Toksyczna wiosna

Toxic Spring
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7
jean lambert-Rucki

(1888 Kraków – 1967 Paryż)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 48 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 55 000 - 60 000 zł

brąz patynowany/ patinated bronze
40 x 11 x 9,5 cm
sygn./signed: Lambert Rucki, 6/8, pieczęć giserni : 
JDV (FOUNDERIE DELAPLAINE)

Polski artysta awangardowy, związany z Pary-
żem — obywatelstwo francuskie otrzymał w 1932 
roku. Światowej sławy designer, malarz, rzeźbiarz. 
Związany z ruchem kubistów, surrealistów oraz 
art deco. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, m. in. w pracowni Józefa Mehoffera. 
Na studiach zaprzyjaźnił się z Mojżeszem Kiss-
lingiem. Ogromny wpływ na jego życie miała 
wystawa Paula Gauguina, po której zdecydował, 
że przeprowadzi się do Paryża. W Paryżu dzielił 
pracownię z Amadeo Modiglianim, przyjaźnił się 
również z Chaimem Soutinem i Jeanem Dunan-
dem. W latach 30. wstąpił do Związku Artystów 
Niezależnych (UAM), do którego należał również Le 
Corbusier. Stał się pionierem nowoczesnej sztuki 
religijnej. W jego twórczości widać silne wpływy 
polskiego folkloru i małomiasteczkowej religijności. 
Jean Lambert-Rucki jest również słynnym projek-
tantem biżuterii.

Femme Au Manchchon
(Kobieta w mufce)

Femme Au Manchchon
(Woman in a muff)

Polish avant-garde artist, associated with Paris 
— he gained French citizenship in 1932. A world 
- famous designer, painter, and sculptor. Associ-
ated with the Cubist, Surrealist and Art Deco move-
ments. He studied at the Academy of Fine Arts in 
Cracow, in the studio of Joseph Mehoffer, among 
others. He made friends with Moses Kissling. 
A great influence on his life was the exhibition of 
Paul Gauguin, after which he decided to move to 
Paris. In his works, we can see strong influences of 
Polish folklore and small-town religiousness.
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8
Adam myjak

(1947 Stary Sącz) 

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 24 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 26 000 - 27 000 zł

brąz/ bronze
30 x 25 x 20 cm

Polski rzeźbiarz, wykładowca akademicki. Ściśle 
związany z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie 
— pięciokrotnie wybierany na jej rektora. W latach 
1965-1971 studiował we wspomnianej akademii. 
Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę dydak-
tyczną. Adamowi Myjakowi zorganizowano ponad 
70 wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. 
Autor sugestywnych, niezwykle ekspresyjnych 
głów i popiersi, dużych, ale zarazem kameralnych 
figur ludzkich, a także licznych rzeźb pomniko-
wych i plenerowych. Wspólnie z Januszem Pastwą 
wykonał Kwadrygę Apollina na Teatrze Wielkim 
w Warszawie. W swojej twórczości Adam Myjak 
umiejętnie łączy ze sobą kształty obłe z rozłu-
paniami, pęknięciami i ostrymi elementami. Te 
zabiegi rzeźbiarskie oraz sposób potraktowania 
powierzchni — często idealnie wypolerowanej, 
w harmonijny sposób przeplatającej się z fragmen-
tami chropowatymi, szorstkimi, stanowi charakte-
rystyczny język artystyczny Adama Myjaka. W 2005 
roku został odznaczony Złotym Medalem Zasłu-
żony Kulturze Gloria Artis.

Popiersie

Bust

Polish sculptor, and teacher. Strictly associated 
with the Academy of Fine Arts in Warsaw — five 
times elected as its rector. In the years 1965-1971, 
he studied at the academy. After graduation, he 
started his didactic career. Adam Myjak has orga-
nized over 70 individual exhibitions in Poland 
and abroad. The author of suggestive, extremely 
expressive heads and busts, large but also inti-
mate human figures, as well as numerous monu-
mental and outdoor sculptures. In 2005, he was 
awarded the Gloria Artis Gold Medal for his contri-
bution to cultural life.
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9
stanisław popławski

(1886 Warszawa – 1956 Kraków) 

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 3 500 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 4 500 - 6 000 zł

alabaster, relief
34 x 18 x 13 cm

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
kolekcja prywatna / private collection

WystAWiAnA: 
Piękno monumentalne. Stanisław Popławski, Muzeum Śląskie, 
17.12.2016 - 26.03.2017, Katowice

Polski rzeźbiarz, pedagog, członek Towarzy-
stwa Przyjaciół Sztuk Plastycznych, stowarzysze-
nia „Rzeźba”, Grupy Dziesięciu, TAP Sztuka, Cechu 
Artystów Plastyków „Jednoróg” oraz TZPS. Uczęsz-
czał do warszawskiej szkoły realnej, w latach 1901- 
1906 kształcił się w Szkole Rysunkowej Wojciecha 
Gersona w Warszawie. Pobierał również prywatne 
nauki w pracowni Piusa Wielońskiego. Dwukrot-
nie otrzymał stypendium Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych (1906, 1908). W 1906 roku przeby-
wał we Florencji. Studia w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych rozpoczął w 1906 roku na kierunku 
rzeźba, kształcąc się w pracowni Konstantego 
Laszczki oraz Alfreda Dauna. Już jako student 
zdobył szereg nagród, dyplom uzyskał w 1911 
roku. Krótko po studiach, pod okiem Konstantego 
Laszczki, pracował jako instruktor kucia w kamie-
niu w ramach kursów uzupełniających na ASP. 
W latach 1912-1913 podróżował do Rzymu i Paryża. 
W tym okresie uwolnił się spod silnych wpływów 

Czara z herbem Rzeczypospolitej

Polish sculptor, pedagogue, and member of 
the Society of Friends of Fine Arts, the Sculp-
ture Association, Group of Ten, TAP Art, Unicorn 
Guild of Artists and TZPS. Sculptures by Stanislaw 
Popławski were repeatedly exhibited outside of 
Poland: in Baden, New York, Paris, Prague, Venice 
and Vienna. His creativity was characterised by the 
compactness of solid, round forms.

Auguste’a Rodina i Charlesa Despieau, by zwrócić 
się ku bardziej tradycyjnym formom. Od 1919 roku 
rozwijał swoją karierę na Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, by w latach 1931-1937 poprowadzić 
pracownię odlewni gipsów. W latach 1923 -1930 
pełnił funkcję dydaktyka w Szkole Sztuk Zdobni-
czych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie, od 
1937 roku pełnił funkcję kierownika Pracowni Cera-
miki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1937 
roku odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski za zasługi na polu pracy nauko-
wej. Po zakończeniu II wojny światowej powró-
cił jako profesor na Akademię Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Rzeźby Stanisława Popławskiego były 
wielokrotnie wystawiane poza granicami Polski: 
w Baden, Nowym Jorku, Paryżu, Pradze, Wenecji, 
czy Wiedniu. Jego twórczość charakteryzowała 
zwartość bryły, krągłe formy. Jest autorem sarko-
fagu Jacka Malczewskiego. 
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10
stanisław popławski

(1886 Warszawa – 1956 Kraków) 

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 8  000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 12 000 - 18 000 zł

gips/ plaster
51 x 26 cm
sygn./ signed: dedykowany na podstawie 
‘’Kochanemu Frankowi St.Popławski 1943”

WystAWiAnA: 
Piękno monumentalne. Stanisław Popławski, Muzeum Śląskie, 
17.12.2016 - 26.03.2017, Katowice

Wenus
1943

Venus
1943
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11
Wojciech józefowicz

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 7 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 8 500 - 9 500 zł

drewno meranti, żywica, grafit/ 
meranit wood, resin, graphite
160 x 35 x 25 cm
sygnatura na podstawie / signed on base

Artysta wszechstronny; rzeźbiarz, projektant, 
muzyk i konstruktor. Łączy w sobie dwa światy 
– polski i włoski, dzieciństwo i młodość spędził 
w Warszawie oraz w Rzymie. Realizuje projekty 
złotnicze, graficzne i fotograficzne, scenograficzne 
i efekty specjalne, a nawet instrumenty perkusyjne. 
Wykonał kopię kolekcji XVIII-wiecznych drew-
nianych łyżeczek. Współpracuje z naukowcami, 
projektując dla nich instalacje badawcze. Zasłynął 
projektami designerskich mebli. Artysta wielokrot-
nie wystawiany we Włoszech. 

Prezentowane na aukcji rzeźby są częścią cyklu 
pt. Oni, który do niedawna był eksponowany na 
wystawie w Watykańskiej Ambasadzie Stanów 
Zjednoczonych w Rzymie. Jak mówi sam artysta 
- Ona i On są nierozłączni.

Ona i On

She and He

A versatile artist; sculptor, designer, musician 
and constructor. He combines two worlds - Polish 
and Italian - his childhood and youth was spent 
in Warsaw and Rome. His work uses gold, graph-
ics and photographic projects, scenography and 
special effects, and even percussion instruments. 
He even made a copy of a collection of eigh-
teenth-century wooden spoons. He collaborates 
with scientists by designing research installations 
for them. He became famous for his designer furni-
ture projects. An artist repeatedly exhibited in Italy.

The sculptures presented at the auction are 
part of the series titled They, which until recently 
was exhibited at the exhibition in the Vatican US 
Embassy in Rome. As the artist himself says - She 
and He are inseparable.
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12
jozef lorenzl

(1892 Wiedeń - 1950 tamże)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 1 400 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 2 000 - 3 000 zł

cyna patynowana / patinated tin
21 x 14 cm

Austriacki rzeźbiarz i ceramik tworzący w duchu 
Art Deco. Umiejętność odlewania z brązu posiadł 
podczas pracy dla wiedeńskiego arsenału w dziale 
odlewnictwa. W późniejszych latach miał swoje 
studio w wytwórni ceramiki Goldscheidera. Współ-
pracował również z Keramos - wiedeńską manufak-
turą ceramiki i porcelany. 

Jozef Lorenzl zasłynął rzeźbami wykonanymi 
z brązu oraz techniką chryzelefantyny, w której 
wykorzystuje się kość słoniową, złoto oraz kamie-
nie szlachetne.  Do najsłynniejszych dzieł artysty 
bezsprzecznie należy Der Gefangene Vogel - figura 
zainspirowana słynną tancerką lat dwudziestych, 
Niddą Impekoven.

Tancerka
I poł. XX wieku

Dancer
the first half of the 20th century

Austrian sculptor and ceramist, creating in the 
spirit of Art Deco. He acquired the skill of casting 
from bronze while working for the Vienna arsenal 
in the foundry department. In later years, he had his 
own studio at the Goldscheider ceramics factory. 
He also collaborated with Keramos - a Viennese 
manufacturer of ceramics and porcelain.

Jozef Lorenzl became famous for his bronze 
works and his chryselephantine sculptures, which 
use ivory, gold and precious stones. The most 
famous artworks by the artist are undoubtedly Der 
Gefangene Vogel - a figure inspired by the famous 
dancer of the twenties, Niddy Impekoven.
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13
Xawery dunikowski

(1875 Kraków - 1964 Warszawa)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 60 000 zł*
estymAcjA/ estimAtion: 80 000 - 120 000 zł

brąz patynowany/ patinated bronze
70 x 78 x 52 cm
sygn./ signed:
KSAWERY DUNIKOWSKI I  MADONNA 1910-1911

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• kolekcja prywatna w Polsce / private collection in Poland
• kolekcja Grażyny i Jacka Łozowskich / the collection of 

Grażyna and Jacek Łozowski 

WystAWiAnA: 
Żywioły i maski. Wśród obrazów z kolekcji Grażyny i Jacka 
Łozowskich, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 22.06–21.10.2018, 

kurator: Bogusław Deptuła

W styczniu 1911 roku Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiło konkurs na 
posąg Najświętszej Marii Panny Niepokalanej, który 
miałby uczestniczyć w nabożeństwach majowych. 
Ta praca uzyskała drugie miejsce. Rzeźba konkur-
sowa tematem oraz formą niewątpliwie nawią-
zywała do cyklu Kobiet Brzemiennych. Madonna 
artysty emanuje spokojem i delikatnością, została 
sprowadzona do roli zwyczajnej kobiety, która 
oczekuje narodzenia dziecka, jednakże akurat 
ta brzemienna urodzi Syna Bożego. Dunikowski 
w subtelny sposób, jedynie jej gestem rąk, podpo-
wiada nam, że ta kobieta jest wyjątkowa i należy do 
strefy sacrum. 

Pełnopostaciowa rzeźba Madonny, która brała 
udział w konkursie, nie zachowała się do dzisiej-
szych czasów. Artysta jednak odlał w gipsie popier-
sia figury, które przetrwały.

In January 1911, the Society for the Develop-
ment of Fine Arts in Krakow announced a compe-
tition for the statue of the Immaculate Virgin Mary, 
which would be used for celebrating May services. 
Xawery Dunikowski finished second with his work. 
The artist’s madonna exudes calmness and deli-
cacy, she was reduced to the role of an ordinary 
woman who is waiting for her child to be born, but 
this pregnant woman will give birth to the Son of 
God. Dunikowski, in a subtle way, only by her hand 
gesture, tells us that this woman is unique and 
belongs to the sacrum.

The full-size competition sculpture of Madonna 
does not exist today. However, the artist casted 
a figure that has survived.

Madonna
1910-1911

Madonna
1910-1911
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Xawery Dunikowski w swojej pracowni w 1933 roku.

[zdjęcie pochodzi z serwisu www.szukajwarchiwach.pl ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego]

w całej szkole miałem najgorsze stopnie z rysunków. mój nauczyciel za 
głowę się chwycił później, kiedy się dowiedział, że zostałem profesorem 
akademii. kiedy miałem 19 lat zakochałem się. i wtedy chciałem koniec-
znie zrobić portret ukochanej. wziąłem węgiel i nim zrobiłem portret 
z profilu, taki rysunek, płaskorzeźbę. Udało mi się i od razu zacząłem 
rzeźbić. sporo nawet zarabiałem. Postanowiłem, że zostanę rzeźbiarzem.

Xawery dunikowski

all throughout school, i had the worst grades in drawing. my teacher 
clutched his head in disbelief when later  he found out i had become 
an academic professor. when i was 19, i fell in love. i wanted to make 
a portrait of my beloved. i grabbed some charcoal and drew a profile 
portrait, a drawing, a bas-relief. i succeeded and immediately began to 
sculpt. i even made a lot of money. i decided to become a sculptor.
Xawery dunikowski

Sculptor, painter, and outstanding teacher. 
Recognised by critics as one of the most eminent 
artists of the twentieth century — a visionary. In 
the years 1896-1903, he studied at the Academy 
of Fine Arts in Cracow, first in the studio of Alfred 
Daun, then in the studio of Konstanty Laszczka. In the 
years 1903-1910, he worked as a lecturer of sculp-
ture at the Warsaw Academy of Fine Arts. He took 
a long trip to London and Paris. In 1922, he returned 
to his hometown of Cracow, where he assumed the 
post of professor of sculpture at his alma mater. The 
Cathedral of Sculpture of the Academy of Fine Arts 
in Cracow was run by him from 1945 to 1955. In 1959, 
he assumed the position of professor and head of 
the sculpture studio at the State School of Fine Arts 
in Wrocław. Among his students are Maria Jarema, 
Marian Konieczny, and Jerzy Bereś. His sculptures 
are synthetically treated, angular, half-abstract, 
compact and expressive, sometimes monumental. 
Award winning and recognised.

Rzeźbiarz, malarz, wybitny pedagog. Przez kryty-
ków uznawany za jednego z najwybitniejszych arty-
stów XX wieku — wizjonera. W latach 1896-1903 
studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krako-
wie, najpierw w pracowni Alfreda Dauna, następ-
nie w pracowni Konstantego Laszczki. W latach 
1903-1910 pracował jako wykładowca rzeźby 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Odbył 
długą podróż do Londynu i Paryża. W 1922 roku 
powrócił do rodzinnego Krakowa, gdzie objął funk-
cję profesora rzeźby na swojej macierzystej uczelni. 
Katedrą rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych kierował w latach 1945-1955. W 1959 roku 
objął stanowiska profesora i kierownika pracowni 
rzeźby w Państwowej Szkole Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu. Do grona jego uczniów zaliczyć 
można m.in. Marię Jaremę, Mariana Koniecznego, 
Jerzego Beresia. W swojej twórczości szybko zerwał 
z wszechobecnymi wpływami Auguste’a Rodina, 
decydując się na pójście w kierunku ducha Młodej 
Polski — zerwał z tradycją akademicką, by pójść 
w kierunku ekspresyjnego wyrażania najgłębszych 
myśli i niepokojów. Jego rzeźby cechuje syntetycz-
nie potraktowana bryła, kanciasta, na wpół abstrak-
cyjna, zwarta i ekspresyjna, niekiedy monumentalna. 
Artysta wielokrotnie nagradzany i odznaczany.

Xawery dunikowski
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14
Ryszard piotrowski

(1952)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 15 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 16 000 - 18 000 zł

brąz/ bronze
68 x 26 x 19 cm
sygnowany na podstawie / signed on base: R. Piotrowski

Artysta urodzony w Warszawie w 1952 roku, 
studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie na Wydziale Rzeźby w latach 1971-1976. Studia 
zakończone dyplomem z wyróżnieniem. Otrzy-
mał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla najlep-
szych studentów szkół artystycznych. Od 1976 do 
1981 roku asystent na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie w Pracowni Rzeźby prof. Chmielew-
skiego. W tym czasie pracował głównie nad rozwią-
zaniami przestrzennymi land artu  z prof. Pinińskim 
i prof. Zabłockim. Od lat 80. XX w. zaczął tworzyć 
w srebrze, interesowały go głównie małe formy 
rzeźbiarskie i użytkowe (biżuteria). W tym czasie 
została nawiązana stała współpraca z wiodą-
cymi galeriami: PN, Art, Zapiecek, jak też udział 
w licznych wystawach w kraju i za granicą. Rzeźby 
w srebrze wykonywane głównie techniką repusu. 
Rok 1989 zaznaczył się w twórczości Piotrow-
skiego powrotem do twórczości czysto rzeźbiar-
skiej, prace wykonywane w kamieniu, drewnie, 
ceramice, brązie oraz rysunek. Realizuje rzeźby 
kameralne i plenerowe. Współpracuje na stałe z 
galeriami w Warszawie, Krakowie, Paryżu, Eindho-
ven, Arnhem i Berlinie, brał udział w plenerach 
i spotkaniach artystycznych: Toranto (Włochy), 
Volgré (Francja), festiwal w Edynburgu. 

Patrząc na rzeźby Ryszarda Piotrowskiego uświ-
adamiamy sobie, że jest on spadkobiercą tradycji, 
świadomie odwołującym się do sztuki klasycznej. 
Artysta z imponującą biegłością wydobywa 
zmysłowość i tajemnicę piękna ciała kobiecego 
zaklętego w kamieniu, brązie czy srebrze.

Born in Warsaw in 1952, he studied at the Acad-
emy of Fine Arts in Warsaw at the Faculty of Sculp-
ture in 1971-76. His studies were completed with 
a diploma with honors. He received an award from 
the Minister of Culture and Art reserved for the best 
art school students. From 1976 to 1981 he was an 
assistant at the Academy of Fine Arts in Warsaw in 
the Sculpture Studio of prof. Chmielewski. At the 
time, he worked mainly on spatial solutions of land 
art with prof. Piniński and prof. Zablocki. Since the 
1980s, he has created using silver, he was mainly 
interested in small sculptural and utility forms 
(jewellery). Since that time, permanent coopera-
tion was established with leading galleries: PN, Art, 
Zapiecek, as well as participation in numerous exhi-
bitions at home and abroad. The sculptures in silver 
are made mainly by the technique of repus. The 
year 1989 was marked by Piotrowski’s return back 
to the purely sculptural work, works done in stone, 
wood, ceramics, bronze and drawing. Constant 
cooperation with galleries in Warsaw, Krakow, 
Paris, Eindhoven, Arnhem and Berlin, participa-
tion in outdoor and artistic meetings: Toranto (Italy), 
Volgré (France), and the Edinburgh festival.

Looking at the sculptures of Ryszard Piotrowski, 
we realise that he is an heir to a tradition, he is 
consciously referring back to classical art. An artist 
with impressive proficiency brings out the sensu-
ality and mystery of the beauty of the female body 
enchanted in stone, bronze or silver.

Akt
2014

Nude
2014
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15
jerzy jarnuszkiewicz

(1919 Kalisz - 2005 Warszawa)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 12 500 zł * 
estymAcjA/ estimAtion: 14 500 - 16 000 zł 

gips malowany/painted plaster
28 x 26 x 9 cm
sygn./ signed: J.JARNUSZKIEWICZ 45r

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• kolekcja prywatna/ private collection

Autor założeń pomnikowych, kompozycji prze-
strzennych, rzeźb kameralnych, a także m.in. 
słynnego pomnika Małego Powstańca. W latach 
1936-1938 studiował w krakowskim Instytucie 
Sztuk Plastycznych pod kierunkiem profesorów 
Franciszka Kalfasa oraz Karola Homolacsa. W 1939 
roku obronił dyplom w Miejskiej Szkole Sztuk Zdob-
niczych w Warszawie. Podczas II wojny światowej 
zajmował się drzeworytem i ekslibrisem, współpra-
cując z innym rzeźbiarzem - Stanisławem Koma-
szewskim. Po wojnie pracował w Biurze Odbudowy 
Stolicy, a także prowadził zajęcia na Politechnice 
Warszawskiej. W latach 1947-1950 podjął studia 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, z którą 
zaraz po studiach związany był jako wykładowca 
akademicki aż do emerytury, czyli do 1985 roku. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach największych 
muzeów oraz galerii w Polsce.

Twórczość Jerzego Jarnuszkiewicza dosko-
nale obrazuje przemiany w sztuce oraz w polskim 
społeczeństwie - można prześledzić jego prace 
związane z odbudową Polski, socrealizmem, prace 
związane z okresem fascynacji formami nowocze-
snymi i ekspresyjnymi, rzeźbę nowoczesną, a nawet 
rzeźby o tematyce religijnej, które uznawane są za 
najwybitniejsze dzieła artysty.

zakładałem, że wszystkie akty winny różnić się między 
sobą, tak jak jeden człowiek różni się od drugiego. studium 
natury miało polegać nie na obserwowaniu anatomii 
i cech właściwych wszystkim ludziom, tylko na badaniu 
i wydobyciu elementów różniących człowieka od innych. 
Jerzy Jarnuszkiewicz

Author of monuments, spatial compositions, 
chamber sculptures, as well as the famous monu-
ment of the Little Insurrectionist in Warsaw. In the 
years 1936-1938 he studied at the Krakow Institute 
of Visual Arts under the supervision of professors 
Franciszek Kalfas and Karol Homolacs. In 1939 he 
graduated from the Municipal School of Decora-
tive Arts in Warsaw. During World War II he was 
involved in woodcut and exlibris, working with 
another sculptor named Stanisław Komaszewski. 
After the war, he worked at the Capital Recon-
struction Office, and also conducted classes at 
the Warsaw Polytechnic. In the years 1947-1950, 
he studied at the Warsaw Academy of Fine Arts, 
which he joined immediately after graduation as 
an academic lecturer until his retirement, in 1985. 
The artist’s works are in the collections of the larg-
est museums and galleries in Poland.

Jerzy Jarnuszkiewicz’s work perfectly illustrates 
the changes in art and in Polish society - one 
can trace his works related to the reconstruction 
of Poland, socialist realism, works related to the 
period of fascination with modern and expressive 
forms, modern sculpture and even religious sculp-
tures, which are considered the most outstanding 
works of the artist.

i assumed that all nudes should differ from each other, 
just as one person differs from another. the study of nature 
was to consist not in observing the anatomy and attributes 
characteristic of all people, but in researching and extract-
ing elements that differentiate human beings from others. 

Jerzy Jarnuszkiewicz

Diana
1945

Diana
1945
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16
sylwester Ambroziak

(1964 Łowicz)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 14 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 16 000 - 17 000 zł 

żywica akrylowa/ acrylic resin
82 x 25 x 22 cm
sygn. / signed: A.2016

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich 
artystów, specjalizujący się w rzeźbie i rysunku, 
sięgający również po instalacje oraz ekspery-
mentujący z filmem animowanym. W latach 1983-
1989 studiował na Wydziale Rzeźby warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Jerzego 
Jarnuszkiewicza, Stanisława Kulona i Grzego-
rza Kowalskiego. Rysunek studiował pod okiem 
Mariana Czapli. Sylwester Ambroziak stworzył swój 
własny, niezwykle charakterystyczny język twór-
czy. Rzeźbi postaci grubo ciosane, dość masywne, 
o nieproporcjonalnie dużych głowach i wydłużo-
nych rękach, stojące na krótkich nóżkach. W budo-
waniu anatomii widać wyraźne inspiracje rzeźbą 
afrykańską. Każda rzeźba prezentuje zupełnie inne 
spektrum emocjonalne, które podkreśla mimika 
i gestykulacja — widz ma do czynienia niemal 
z żywym teatrem. Artysta wielokrotnie nagradzany.

Polish artist, specialising in sculpture and draw-
ing, and also creating installations and experiment-
ing with animated film. In 1983-1989, he studied at 
the Sculpture Department of the Warsaw Academy 
of Fine Arts, in the studios of Jerzy Jarnuszkiewicz, 
Stanisław Kulon and Grzegorz Kowalski. Sylwester 
Ambroziak has created his own, very distinctive 
creative language. Sculptures of characters are 
roughly cut, quite massive, with disproportion-
ately large heads and elongated hands, standing 
on short legs. Multiple award-winning artist.

Chłopiec stojący
2016

Standing boy
2016





40

17
sylwester Ambroziak

(1964 Łowicz)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 9 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 11 000 - 12 000 zł 

brąz patynowany/ patinated bronze
25 x 20 x 25 cm
sygn./signed: A. 2003

Mężczyzna siedzący
2013

Sitting man
2013
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18
Władysław Hasior

(1928 Nowy Sącz - 1999 Kraków)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 120 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 150 000 - 200 000 zł

asamblaż/ assamblage
320 x 134  cm 

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• kolekcja Bożeny Kowalskiej - dar od artysty

Do jednych z najsłynniejszych dzieł Hasiora 
należą sztandary, nad którymi pracował od 
1965 roku. Te przepełnione poczuciem humoru, 
groteską, kpiną i intelektualną głębią prace zain-
spirowane zostały kościelnymi sztandarami proce-
syjnymi, wojskowymi, arrasami, a także godłami 
rodowymi. Widać w nich zamiłowanie artysty do 
estetyki, a także odniesienia do współczesnych 
idoli czy życia społecznego.

One of Hasior’s most famous works are the 
banners he has been working on since 1965. These 
works, full of humour, the grotesque, mockery and 
intellectual depth, have been inspired by church 
processional banners, military flags, tapestries and 
also national emblems. You can see in them the 
artist’s love for aesthetics, as well as references to 
contemporary idols or social life.

Sztandar Strażnika Ostatniej Biedronki
1990

Banner of the Last Ladybug Watchman
1990
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Władysław Hasior, 1966, zdjęcie opublikowane w miesięczniku “Ty i ja”.

[zdjęcie pochodzi z serwisu www.commons.wikimedia.org, autor zdjęcia: Jan Popłoński]

Używam materiałów, które coś znaczą. każdy przedmiot ma swój sens, 
a złożone dają aforyzm. aforyzm jest bardzo podobny do prawdy, ale 
nie jest samą prawdą. działalność artystyczną uważam za prowokację: 
intelektualną, twórczą.   

władysław hasior

i use materials that mean something. each object has its own meaning, 
and when put together they give aphorism. aphorism is very similar to 
truth, but it is not the truth itself. i consider artistic activity as a provoca-
tion: intellectual and creative. 

władysław hasior

A famous visual artist associated with 
Podhale, considered to be a pioneer of Polish 
assemblage and pop art. In the years 1947-
1952 he attended the State High School of Art 
Techniques in Zakopane, where he studied 
under Antoni Kenar. After graduating from 
high school, he studied at the Academy of 
Fine Arts in Warsaw, at the studio of Profes-
sor Marian Wnuk, Oskar Hansen, Jerzy Sołtan. 
He defended his diploma in 1958. A year later 
he was awarded a scholarship by the French 
Minister of Culture for a stay in Paris, where he 
continued his informal education at the studio 
of sculptor Ossip Zadkine. In the years 1957-
1968 he worked as a sculpture teacher in high 
school, which he himself attended, and at the 
beginning of the 1970s he lectured at the State 
Higher School of Fine Arts in Wrocław. Since 
February 1, 1985, you can visit the Władysław 
Hasior Gallery in Zakopane - a branch of the 
dr. Tytus Chałubiński Tatra Museum. In addi-
tion to the work of this sculptor, painter, and 
set designer, contemporary artists did not 
pass by indifferently, because almost every 
work he took for discussion, shocking and 
delighting, and the extremely character-
istic monuments he created were immedi-
ately remembered. Władysław Hasior was 
one of the most famous Polish contemporary 
artists, whose works were exhibited not only 
in Poland, but also in many cities around the 
world, including in Moscow, Paris, Stockholm, 
Buenos Aires, and São Paulo. In the West, he 
was hailed as the most talented student of 
Rauschenberg and Warhol.

Słynny artysta wizualny związany z 
Podhalem, uznawany za pioniera polskiego 
asamblażu i pop-artu. W latach 1947-1952 
uczęszczał do Państwowego Liceum Tech-
nik Plastycznych w Zakopanem, gdzie uczył 
się pod kierunkiem Antoniego Kenara. Po 
ukończeniu liceum dostał się na studia w 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
gdzie kształcił się w pracowni profesora 
Mariana Wnuka, Oskara Hansena, Jerzego 
Sołtana. Dyplom obronił w 1958 roku. Rok 
później został nagrodzony stypendium fran-
cuskiego Ministra Kultury na pobyt w Paryżu, 
gdzie dalszą, nieformalną edukację pobierał 
w pracowni rzeźbiarza Ossipa Zadkine’a. W 
latach 1957-1968 pracował jako nauczyciel 
rzeźby w liceum, do którego sam uczęszczał, 
a na początku lat 70. wykładał w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we 
Wrocławiu. Od 1 lutego 1985 roku w Zakopa-
nem można zwiedzać Galerię Władysława 
Hasiora - filię Muzeum Tatrzańskiego im. dr. 
Tytusa Chałubińskiego. 

Obok twórczości tego rzeźbiarza, malarza, 
scenografa już współcześni nie przechodzili 
obojętnie, bowiem niemal każda jego praca 
porywała do dyskusji, szokując i zachwycając, 
a niezwykle charakterystyczne pomniki, które 
tworzył, od razu zapadały w pamięć.

Władysław Hasior zapisał się jako jeden 
z najsłynniejszych polskich artystów sztuki 
współczesnej, którego prace eksponowano 
nie tylko w Polsce, ale i w wielu miastach na 
świecie, m.in. w Moskwie, Paryżu, Sztokhol-
mie, Buenos Aires, Sao Paulo. Na Zachodzie 
okrzyknięto go najzdolniejszym uczniem 
Rauschenberga i Warhola.

Władysław Hasior
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19
bolesław marschall

(1938 Toruń)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 32  000 zł
estymAcjA/ estimAtion:  40 000 - 50 000 zł

czerwony granit/ red granite
50 x 50 x 50 cm

WystAWiAny: 
• wystawa indywidualna na Zamku w Reszlu

Artysta rzeźbiarz, uznany za najzdolniejszego 
ucznia Stanisława Horno-Popławskiego. Absolwent 
Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Orło-
wie. Studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku, gdzie dyplom obronił 
w pracowni profesora Stanisława Horno-Popław-
skiego oraz dyplom z projektowania rzeźbiarskiego 
w pracowni profesora Adama Smolany. Od 1963 
roku członek Związku Polskich Artystów Plastyków. 
W latach 1972-2007 administrator Zamku w Reszlu, 
przyczynił się do jego rewitalizacji, a także dbał 
o działalność kulturalno-artystyczną tego miej-
sca. Autor licznych kameralnych form rzeźbiarskich 
wykonanych na specjalne zamówienia polskich 
oraz zagranicznych kontrahentów. Rzeźby Bole-
sława Marschalla z cyklu upamiętniającego postać 
Janusza Korczaka znajdują się w Paryżu, Hano-
werze, Giessen i Olsztynie. Artysta wielokrot-
nie nagradzany. 

Sculptor, recognised as the most talented 
student of Stanisław Horno-Popławski. A gradu-
ate of the State High School of Fine Arts in Orłowo. 
He studied at the State Higher School of Visual 
Arts in Gdańsk, where he defended his diploma in 
the studio of professor Stanisław Horno-Popławski 
and earned a diploma in sculptural design in the 
studio of Professor Adam Smolana. From 1963, he 
was a member of the Union of Polish Visual Artists. 
In the years 1972-2007 he was the administrator of 
the Castle in Reszel, contributed to its revitalisation, 
and also was responsible for cultural and artistic 
activity. Author of numerous intimate sculptural 
forms made to order for Polish and foreign contrac-
tors. The sculptures of Bolesław Marschall from the 
series commemorating Janusz Korczak are in Paris, 
Hanover, Giessen and Olsztyn. The artist has been 
awarded many times.

Chopin
1999

Chopin
1999
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20
stanisław Horno-popławski 

(1902 Kutaisi - 1997 Sopot)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 34 000 zł
estymAcjA/ estimAtion:  38 000 - 45 000 zł

brąz/ bronze 
26 x 38 x 26 cm
sygn./ signed: HOR- POP I

WystAWiAnA: 
• Myślenie Kamieniem, Bydgoskie Centrum Sztuki, 2017
• Galeria Test, Warszawa, 2017

Portret Grzegorza Fitelberga

Fitelberg’s Portrait

Polski rzeźbiarz urodzony na Kaukazie, wielki 
miłośnik twórczości Stanisława Popławskiego. 
Otrzymał tytuł doctora honoris causa Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. W 1922 roku rozpoczął 
studia w moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby 
i Architektury, by niedługo potem przenieść się 
do Warszawy i tam podjąć naukę w warszaw-
skiej Szkole Sztuk Pięknych. Rzeźbę studiował 
w pracowni prof. Tadeusza Breyera. Dyplom uzyskał 
w 1931 roku. Podróżował po Francji i Włoszech. Na 
początku lat 30. został wykładowcą na Uniwersy-
tecie Wileńskim. Podczas II wojny światowej nie 
przestawał tworzyć. Krótko po jej zakończeniu, 
wraz z częścią kadry Uniwersytetu Wileńskiego, 
przeniósł się do Torunia i do nowo powstałego 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, gdzie rozpoczął 
pracę dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych. Od 
1949 roku ściśle związany z trójmiejską Państwową 
Wyższą Szkołą Sztuk Plastycznych, w której miano-
wano go dziekanem Wydziału Rzeźby. W latach 
1951-1954 główny projektant rzeźb odbudowywa-
nego Starego Miasta w Gdańsku.

Polish sculptor born in the Caucasus, and a  great 
admirer of the work of Stanisław Popławski. He 
received an honorary doctorate from the Nicolaus 
Copernicus University in Toruń and the Academy 
of Fine Arts in Gdańsk. In 1922, he started studying 
at the Moscow School of Painting, Sculpture and 
Architecture, and later moved to Warsaw to study at 
the  Warsaw School of Fine Arts. He studied sculp-
ture in the studio of prof. Tadeusz Breyer. He gained 
his diploma in 1931. He traveled around France and 
Italy. In the early 1930s he became a lecturer at 
the University of Vilnius. During the Second World 
War he did not stop creating. Shortly after the war, 
together with a part of the Vilnius University staff, 
he moved to Toruń and began teaching at the 
newly founded Nicolaus Copernicus University, in 
the Faculty of Fine Arts. From 1949, he was closely 
associated with the Tri-City State Higher School of 
Fine Arts, in which he was appointed dean of the 
Faculty of Sculpture. Between 1951-1954, he was 
the chief designer of the sculptures of the rebuilt 
Old Town in Gdańsk. 
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21
stanisław Horno-popławski 

(1902 Kutaisi - 1997 Sopot)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 12 000 zł
estymAcjA/ estimAtion:  14 000 - 16 000 zł

brąz/ bronze
24 x 11 x 13,5 cm
sygn./ signed: HOR-POP II

Kąpiąca się

Bather
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Zdjęcie portretowe Stanisława Horno-Popławskiego

stanisław horno-Popławski należy niewątpliwie do najbardziej utalen-
towanych rzeźbiarzy polskich XX wieku. zarówno wykształcenie, talent, 
specyfika jego pracy, jak i podejście do rzeźby, zasługują na to, by postać 
horno odkryć na nowo i docenić.

horno przez wiele lat był artystą zapomnianym, jego sława gasła. 
trudno dziś jednoznacznie wskazać czy stało się tak z powodu ślepoty 
ekspertów, czy ze względu na skromną spuściznę, którą po sobie pozos-
tawił, faktem jest jednak, że przez wiele lat horno-Popławski był bardziej 
doceniany za granicą niż w kraju. Jego twórczość cenili zarówno Rosjanie 
jak i gruzini, zwracając uwagę na związki z wczesną edukacją arty-
sty, doceniali go też włosi, którzy nagradzali jego wystawy w latach 
sześćdziesiątych, doceniano horno na dalekim wschodzie i w izraelu. 

Roman konik

stanisław horno-Popławski undoubtedly is one of the most talented 
Polish sculptors of the 20th century. his education, talent, specificity of 
his work, and the approach to sculpture, deserve that horno rediscov-
ered and appreciated.

horno was a forgotten artist for many years. his fame was extinguished. 
it is difficult to say today whether this happened due to the blindness of 
experts or because of the modest legacy that he left behind, but the fact 
is that for many years horno-Popławski was more appreciated abroad 
than at home. his work was appreciated by both Russians and georgians, 
who paid attention to the links with the artist’s early education, appreci-
ated by italians who rewarded his exhibitions in the sixties, as well as in 
the Far east and israel.

Roman konik

stanisław Horno-popławski

 Prace Stanisława Horno-Popław-
skiego eksponowane były w wielu 
miastach Europy, m.in. w Paryżu, Oslo, 
Florencji, Bukareszcie, Tbilisi, Lwowie, 
Odessie. Znajdują się również w wielu 
kolekcjach prywatnych w Polsce, 
Niemczech, Norwegii, Kanadzie, jak 
i w zbiorach publicznych, m.in. Muzeów 
Narodowych w Warszawie, Krako-
wie, Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, 
Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku, 
Muzeów Okręgowych w Bydgosz-
czy i Białymstoku, a także w zbio-
rach Związków Plastyków w Moskwie, 
Tbilisi, Kutaisi i Berlinie. W 2017 roku 
nowo powstałe Bydgoskie Centrum 
Sztuki w szczególny sposób uhono-
rowało twórczość Stanisława Horno
-Popławskiego, a także jego związki 
z Bydgoszczą, wybierając go na 
swojego patrona.

The works of Stanisław Horno-
Popławski were exhibited in many 
European cities, including in Paris, 
Oslo, Florence, Bucharest, Tbilisi, Lviv, 
and Odessa. They are also found in 
many private collections in Poland, 
Germany, Norway, Canada, as well as 
in public collections, including National 
Museums in Warsaw, Krakow, Poznan, 
Gdansk, Szczecin, the Center of Polish 
Sculpture in Orońsko, District Muse-
ums in Bydgoszcz and Bialystok, as 
well as in the collections of Artists’ 
Associations in Moscow, Tbilisi, Kutaisi 
and Berlin. In 2017, the newly founded 
Bydgoszcz Art Center honoured the 
work of Stanisław Horno-Popławski, 
as well as his links with Bydgoszcz, by 
choosing him as its patron.
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22
igor mitoraj

(1944 Oederan – 2014 Paryż)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 12 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion:  13 000 - 15 000 zł

brąz polerowany/ polished bronze
21,5 x 9 cm
sygn. na podstawie/ signed on base: I MITORAJ 110/150

Para świeczników

Candlesticks

Malarz, który stał się jednym z najbardziej rozpo-
znawalnych polskich rzeźbiarzy za granicą. Zwany 
“Poetą życia”. Uczęszczał do Liceum Plastycznego 
w Bielsku-Białej, następnie studiował malarstwo 
w pracowni Tadeusza Kantora w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W 1968 roku rozpoczął 
studia w paryskim Ècole des Beaux-Arts. Rzeźby 
Igora Mitoraja można podziwiać m.in. w Warsza-
wie, Krakowie, Paryżu, Londynie, Rzymie, Medio-
lanie, Lozannie, czy Scheveningen. Odznaczony 
Złotym Medalem Zasłużonych Kulturze Gloria Artis 
oraz Krzyżem Komandorskim Odrodzenia Polski. 
W jego twórczości widać wyraźne inspiracje anty-
kiem, a także ogromną dozę uwagi poświęconą 
pięknu i kruchości ludzkiego ciała, jego niedosko-
nałościom i wszelkim wynaturzeniom. Charaktery-
stycznym motywem dla twórczości Igora Mitoraja 
są usta, które niczym sygnatura autorska przybie-
rają kształt tych należących do samego rzeźbiarza.

Polish painter, who became one of the most 
recognisable Polish sculptors abroad. In 1968, he 
began his studies at the Paris Ècole des Beaux - 
Arts. Sculptures by Igor Mitoraj can be admired 
in Warsaw, Cracow, Paris, London, Rome, Milan, 
Lausanne or Scheveningen. In his work, we can 
clearly see the inspiration of the antique, as well 
as the tremendous amount of attention devoted 
to the beauty and fragility of the human body, and 
its imperfections.
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23
bolesław biegas

(1877 Koziczyn - 1954 Paryż)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 48 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion:  55 000 - 60 000 zł

brąz / bronze
49 x 22 x 23 cm 
sygn./signed: B. Biegas 2/8 2013  M

Uran
1910 - 1911

Uran
1910- 1911

WystAWiAnA: 
• Praca była prezentowana w Muzeum im. Bolesława 

Biegasa w Warszawie

Rzeźbiarz, malarz, dramatopisarz, jeden z najwy-
bitniejszych polskich artystów. Studia rzeźbiar-
skie odbył w krakowskiej ASP w latach 1896–1901 
w pracowniach Konstantego Laszczki oraz Alfreda 
Dauna. W 1901 roku po uzyskaniu stypendium 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych wyjechał 
do Paryża. Tam też poznał swoich nowych mece-
nasów, baronostwo Henryka i Jadwigę Trütscheli. 
Nie podjął jednak studiów w Ecole des Beaux--
Arts. W Paryżu związał się z polskim środowi-
skiem artystycznym, należał m.in. do Towarzystwa 
Historyczno-Literackiego. Artysta zaczął rzeźbić 
jeszcze jako młodzieniec, zainspirowany moty-
wami ludowymi. W późniejszych latach tworzył 
w nurcie symbolicznym, pracując w geometrycz-
nych formach. W okresie paryskim zwrócił się ku 
secesyjnej stylistyce. Uzupełnieniem jego rzeź-
biarskiego dorobku była twórczość literacka oraz 
malarska. Duży wpływ na jego twórczość miała 
sztuka Arnolda Boecklina oraz Gustava Moreau. 
Od około 1900 roku wystawiał głównie na salo-
nach artystycznych: Société Nationale des Beaux
-Arts, Salonie Jesiennym oraz Salonie Niezależnym. 
Prace Biegasa prezentowane były również na 
ekspozycjach indywidualnych, między innymi 
w paryskiej Galerie des Artistes Modernes, Gale-
rie Andre Seligmann, Galerie Bernheim-Jeune, 
Galerie Arts et Artistes Polonais, także w Londy-
nie, Petersburgu, czy Kijowie. Jego wystawy były 
szeroko komentowane przez znamienitych kryty-
ków: Guillaume’a Apollinaire’a, Emila Verhaerena, 
Andra Fontainesa czy Louisa Vauxcellesa.

Sculptor, painter, playwright, and one of Poland’s 
most outstanding artists. He studied sculpture 
at the Academy of Fine Arts in Krakow between 
1896-1901 in the studios of Konstanty Laszczka and 
Alfred Daun. In 1901, after receiving a scholarship 
from the Society for the Encouragement of Fine 
Arts, he left for Paris. There he met his new patrons, 
baron Henryk and baroness Jadwiga Trütscheli. 
However, never studied at the Ecole des Beaux-
Arts. In Paris, he became associated with the Polish 
artistic milieu, including to the Historical and Liter-
ary Society. The artist began to sculpt as a young 
man, inspired by folk themes. In his later years he 
created using symbolic trends, working in geomet-
ric forms. In the Paris period, he turned to the Art 
Nouveau style. His sculptural achievements were 
complemented by literary and painting work. His 
work was influenced by the art of Arnold Boecklin 
and Gustav Moreau. From around 1900, he exhib-
ited mainly at artistic salons: the Société Nationale 
des Beaux-Arts, the Autumn Salon and the Inde-
pendent Salon. Biegas’s works were also presented 
at individual exhibitions, including the Galerie des 
Artistes Modernes in Paris, Galerie Andre Selig-
mann, Galerie Bernheim-Jeune, Galerie Arts et 
Artistes Polonais, and also in London, St. Petersburg 
and Kiev. His exhibitions were widely commented 
on by eminent critics: Guillaume Apollinaire, Emil 
Verhaeren, Andr Fontaines, and Louis Vauxcelles.
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24
danka jarzyńska

(1960)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 28 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 30 000 - 31 000 zł

metal/metal
77 x 37 x 28 cm
sygn./signed: Jarzyńska’09 1/8

Nieskończona
2009

Unfinished
2009

Rzeźbiarka, tworząca w brązie, marmurze, grani-
cie i ceramice. Swoją twórczość określa jako mini-
malizm figuratywny. Członek Związku Polskich 
Artystów Plastyków. Absolwentka Edukacji Arty-
stycznej Sztuk Plastycznych w Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku. W 2001 roku obroniła dyplom 
w Pracowni Rzeźby pod kierunkiem prof. Wojciecha 
Sęczawy. Mieszka i tworzy na Wyspie Sobieszew-
skiej, gdzie bierze czynny udział w życiu kultural-
nym i społecznym. Uczestniczka licznych wystaw 
zbiorowych i indywidualnych. Prace Jarzyńskiej 
znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych w kraju 
i za granicą. Zdobywczyni III nagrody w konkur-
sie NanoArt organizowanym przez Galerię Roi 
Dore w Paryżu.

Sculptor, working with bronze, marble, granite 
and ceramics. She describes her creative work 
as figurative minimalism. Member of the Union of 
Polish Visual Artists. Jarzyńska lives and works on 
Sobieszewska Island, where she actively partic-
ipates in cultural and social life. Participated 
in numerous group and individual exhibitions. 
Jarzynska’s works can be found in many private 
collections in Poland and abroad.
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25
danka jarzyńska

(1960)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 15 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 17 000 - 19 000 zł 

marmur/ marble
15 x 76 x 22 cm
sygn./ signed: Jarzyńska’18

Ptak
2018

Bird
2018
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26
józef sękowski 

(Wesoła 1939)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 5 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 10 000 - 12 000 zł

drewno, metal / wood, metal
 50 x 35 x 35 cm 
sygn./signed.: J. Sękowski 1966

Portret pani Cebulowej
1996

Portrait of Mrs. Cebulowa
1996

Rzeźbiarz, wykładowca uniwersytecki. Dyplom 
z wyróżnieniem obronił w 1966 roku w pracowni 
Wandy Ślędzińskiej na Wydziale Rzeźby Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 1968 roku 
pracował jako dydaktyk na macierzystej uczelni. 
W latach 1978-2002 z regulaminowymi przerwami 
pełnił funkcję Dziekana Wydziału Rzeźby krakow-
skiej ASP, a od 2002 do 2004 roku był mianowany 
prorektorem ds. studenckich. W 1995 roku nadano 
mu tytuł profesora zwyczajnego. Był członkiem 
VI kadencji rady Programowej Centrum Polskiej 
Rzeźby w Orońsku. Obecnie pełni funkcję prze-
wodniczącego Konwentu Seniorów Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Wielokrotny uczestnik 
sympozjów rzeźbiarskich we Francji i we Włoszech. 
Prace Józefa Sękowskiego znajdują się w licznych 
kolekcjach publicznych, m.in. w Łodzi, Wrocła-
wiu, Orońsku, Krakowie, Darmstadt, Aubenas, 
Ronneby, a także w kolekcjach prywatnych w Euro-
pie i w Stanach Zjednoczonych. Artysta wielokrot-
nie nagradzany przez Ministra Kultury i Sztuki. Autor 
m.in. pomnika Wdzięczności w Sanoku, Stanisława 
Wyspiańskiego w Bieczu, Pacjentów Pomordowa-
nych w Szpitalu Babińskiego w Krakowie. 

Józef Murzyn tak pisał o Józefie Sękowskim w 2015 roku: 

Umiejętne balansowanie pomiędzy mental-
nością właściwą kulturze popularnej a celnymi, 
wyrafinowanymi w formie oraz metaforyce sformu-
łowaniami nacechowanymi pierwiastkami przyna-
leżnymi kulturze wysokiej, przy tym lekka, żartobliwa, 
często wręcz frywolna forma, niosąca jednak treści, 
podteksty i diagnozy śmiertelnie poważne, stały się 
wyróżnikiem artysty pod względem poetyki języka 
plastycznego oraz osobowej i artystycznej ekspre-
sji. są potwierdzeniem indywidualności jego sztuki 
rzeźbiarskiej. 

Sculptor, university lecturer. He defended his 
diploma with distinction in 1966 in the studio of 
Wanda Ślędzińska at the Faculty of Sculpture of 
the Academy of Fine Arts in Krakow. From 1968, 
he worked as a didactic teacher at his alma mater.

Józef Murzyn wrote about Józef Sękowski in 2015: 
He skilfully balances between a proper mentality 
and popular culture and customs, refined in form 
and metaphorics with phrases marked by elements 
belonging to high culture, a light, jocular, often even 
frivolous form, however, carrying content, over-
tones and fatal diagnoses, have become a distinc-
tive feature of the artist in terms of the poetics of 
the visual language as well as personal and artistic 
expression. They are a confirmation of the individu-
ality of his sculptural art. Presented here at auction 
is the Portrait of Mrs. Cebulowa, created in 1966, 
and is an auction peculiarity, because the artist 
rarely decides to sell such old works.

Prezentowany na aukcji Portret pani Cebulowej, 
powstały w 1966 roku, jest osobliwością aukcyjną, 
ponieważ artysta niezwykle rzadko decyduje się 
na sprzedaż tak dawnych prac. Pani Cebulowa była 
najstarszą i najdłużej pozującą modelką w Akade-
mii Sztuk Pięknych w Krakowie. Jako młoda 
dziewczyna uciekła z Żeńskiej Szkoły Klasztornej 
Kraków-Podgórze, by zostać modelką artystów. 
W swoim długim życiu pozowała takim profeso-
rom jak: Axentowicz, Laszczka, Eibisz, Pronaszko. 
Pozowała również do jednej z głów wawelskich 
Xaweremu Dunikowskiemu. Portret, który wykonał 
profesor Józef Sękowski był częścią składową jego 
pracy dyplomowej w 1966 roku. Za dyplom otrzy-
mał ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem.





64

27
magdalena Abakanowicz

(1930 Falenty – 2017 Warszawa)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 660 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion:  800 000 - 1 200 000 zł

brąz / bronze
Piotr: 177 x 79 x 26 cm
Paweł: 177 x 80 x 26 cm
sygn./ signed: M.ABAKANOWICZ 2009

Piotr i Paweł
2009

Peter and Paul
2009

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• Studio Magdaleny Abakanowicz / Magdalena  Abakanowicz’s studio

• kolekcja prywatna / private collection

WystAWiAnA / pResented: 
• Magdalena Abakanowicz, Kulturzentrum Englische Kirche 

05.09.2009 - 04.10.2009 / Galerie Scheffel 05.09.2009 - 
25.10.2009, Bad Homburg vor der Höhe

• Effigies of life. Ślady istnienia a tribute to / w hołdzie dla 
MAGDALENA ABAKANOWICZ. Wystawa retrospektywna, 

Galeria Dworcowa, 23.06.2017 - 25.08.2017,  Wrocław
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28
magdalena Abakanowicz

(1930 Falenty – 2017 Warszawa)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 440 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 550 000 - 700 000 zł

juta, żywica, drewno, żelazo / 
burlap, resin, wood, iron
112 x 92 x 26 cm
sygn./signed: ANATOMY M.ABAKANOWICZ 2009

Anatomia
2009

Anatomy
2009

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• Studio Magdaleny Abakanowicz / Magdalena  Abakanowicz’s studio

• kolekcja prywatna / private collection

WystAWiAnA / pResented: 
• Magdalena Abakanowicz, Kulturzentrum Englische Kirche 

05.09.2009 - 04.10.2009 / Galerie Scheffel 05.09.2009 - 
25.10.2009, Bad Homburg vor der Höhe

• Effigies of life. Ślady istnienia a tribute to / w hołdzie dla 
MAGDALENA ABAKANOWICZ. Wystawa retrospektywna, 
Galeria Dworcowa, 23.06.2017 - 25.08.2017,  Wrocław
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Magdalena Abakanowicz w swojej pracowni.

[zdjęcie pochodzi z archiwum STUDIA MAGDALENY ABAKANOWICZ]

między mną a materiałem, z którego tworzę, nie ma pośrednictwa 
narzędzia. wybieram go rękami. Rękami kształtuję. Ręce przekazują mu 
moją energię. tłumacząc zamysł na kształt, zawsze przekażą one coś, 
co wymyka się konceptualizacji. Ujawnią nieuświadomione. 

magdalena abakanowicz

between me and the material from which i create, there is no interme-
diary tool. i choose my hands. i shape it with my hands. hands give it 
with my energy. by translating the design into a shape, they will always 
convey something that escapes conceptualisation. they will reveal 
the unconscious. 
magdalena abakanowicz

World-renowned Polish sculptor repeat-
edly honoured and awarded. A graduate of 
the Academy of Fine Arts in Warsaw. In the 
years 1965-1990 Abakanowicz lectured at the 
Poznań University of Art. She was a Visiting 
Professor at the University of California. Her 
works are in private and public collections all 
over the world. 

Polska rzeźbiarka światowej sławy, wielo-
krotnie odznaczana i nagradzana. Absol-
wentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
W latach 1965- 1990 wykładowca Uniwersy-
tetu Artystycznego w Poznaniu. Profesor wizy-
tująca na University of California. Prekursorka 
w dziedzinie tkaniny artystycznej. W latach 60. 
wywołała burzę w świecie sztuki po zapre-
zentowaniu publiczności swoich miękkich 
form rzeźbiarskich — okrzykniętych później 
na jej cześć abakanami. Głównym przedmio-
tem artystycznych zainteresowań Magda-
leny Abakanowicz jest człowiek w całej swojej 
skomplikowanej naturze, jego pozycja i rola 
w świecie, a także poczucie odosobnienia 
i zagubienia. Charakterystyczne dla jej twór-
czości są kompozycje wielopostaciowe — 
powielone postaci usytuowane jedna obok 
drugiej. Jako rzeźbiarskie medium obrała sobie 
tkaninę, lniane worki, drewno czy brąz. Dzieła 
artystki znajdują się w kolekcjach prywatnych 
i publicznych na całym świecie. 

magdalena Abakanowicz
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29
monika osiecka

(1965 Mediolan)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 15 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 16 000 - 18 000 zł

brąz, marmur / bronze, marble
60 x 16 cm
sygn./signed: M

Akt z liści

Act from leaves

Rzeźbiarka i pisarka, absolwentka warszaw-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiowała 
w latach 1988-1994. Dyplom obroniła w pracowni 
rzeźby Grzegorza Kowalskiego. Do rzeźby docho-
dziła poprzez fascynację kulturą Włoch oraz 
Iranu, gdzie spędziła dzieciństwo. Zapiski i auto-
komentarze na temat własnej twórczości i życia, 
towarzyszące jej od czasu studiów, zaowocowały 
wydaniem w 2011 książki pt. Fragmenty lustra 
w wydawnictwie „Słowo/ obraz terytoria”, charak-
teryzującej się poetycką formą i autobiograficzną 
narracją tworzącą zapis twórczej samoświadomo-
ści i kobiecego doświadczenia. 

Artystka w 2014 roku wygrała konkurs Office 
Départemental de la Culture de l’Orne na realizację 
pomnika upamiętniającego 70-tą rocznicę zwycię-
skiej bitwy I Dywizji Pancernej generała S. Maczka 
pod Falaise, o Montormel, tzw. „Maczugi”. Pomnik 
stanowi finalny etap projektu Otto Freundlicha „La 
Voie Européenne De la Paix” (Strasse des Friedens)”. 

Rzeźbiarkę zajmuje głównie akt, wyobrażenie 
kobiecego ciała. Jednak artystka nie zmaga się 
z konwencją przedstawiania aktu. Nie idealizuje 
kobiecego ciała, ale też nie poddaje deformacjom. 
Nie zmienia swoich modelek. Tym, co w jej twór-
czości różne, albo inne od prac innych twórców jest 
próba przekazania w rzeźbie własnego doświad-
czenia zapisanego w kobiecym ciele.

kobieta i kobiecość dostarczają form, określają ramy, 
porządkują i nadzorują porywczy ruch indywidualistycz-
nego pędzla. albo dłuta.

bohaterkami twórczości moniki najczęściej są kobiety. 
Jej prace to rodzaj intymnej opowieści o bliskości. albo 
o utracie. w tradycyjne formuły obrazowania kobiecego 
ciała monika wpisuje nowe znaczenia.

ewa toniak

Sculptor and writer, graduate of the Warsaw 
Academy of Fine Arts, where she studied in 1988-
1994. She defended her diploma in Grzegorz 
Kowalski’s sculpture studio. She arrived at sculp-
ture through fascination with the culture of Italy 
and Iran, where she spent her childhood. Notes 
and self-commentates about her own work and life, 
accompanying her since her studies This resulted 
in the 2011 publication of a book entitled Fragments 
of a Mirror by the publishing house “Słowo / obraz 
terytoria”. It is characterised by a poetic form and 
autobiographical narrative that creates a record of 
creative self-awareness and female experience.

In 2014, the artist won the Office Départemental 
de la Culture de l’Orne competition for the imple-
mentation of the monument commemorating the 
70th anniversary of the victorious battle of the First 
Armored Division of General S. Maczek at Falaise of 
Montormel, the so-called “Maul”. The monument is 
the final stage of Otto Freundlich’s project “La Voie 
Europeenne De la Paix” (Strasse des Friedens) “.

The sculptor often presents nudes, the image 
of the female body. However, the artist does not 
struggle with the convention of presenting a nude. 
She does not idealise the female body, but it does 
not give in to deformations. She does not change 
her models. What is different in her works or differ-
ent from the works of other artists is an attempt 
to convey in sculpture a personal experience 
recorded in a woman’s body.

women and femininity provide forms, define the frames, 
order and oversee the impulsive movement of an individu-
alistic brush. or a chisel. 

women are the main characters of monika’s work. her 
work is a kind of intimate story of closeness. or about loss. 
in the traditional formulas of imaging the female body, 
monika inscribes new meanings. 

ewa toniak
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30
Alicja majewska

(1960 Malbork)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 12 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 14 000 - 15 000 zł

brąz, drewno/ bronze, wood
34 x 39 x 5,5 cm

Krosna - VIII

Looms - VIII

• Krosna I - VIII to cykl powstały w latach 2000-
2003, prace zostały wyróżnione na konkursach 
ZPAP (okręg toruński) w latach 2000 i 2001.

Rzeźbiarka, wykładowca uniwersytecki. Czło-
nek międzynarodowej federacji sztuki medalier-
skiej FIDEM oraz Stowarzyszenia Artystycznego 
„Otwarte”. Absolwentka Państwowego Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie. W latach 
1980-1986 studiowała rzeźbę na Wydziale Sztuk 
Pięknych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika 
w Toruniu. Dyplom tworzyła pod kierunkiem Adolfa 
Ryszki. Od razu po studiach rozpoczęła pracę 
naukowo-dydaktyczną na macierzystej uczelni. 
Obecnie pełni funkcję profesora nadzwyczajnego 
oraz Prodziekana ds. Ogólnych Wydziału Sztuk 
Pięknych UMK. Jej głównym zainteresowaniem 
jest mała forma rzeźbiarska oraz obiekt rzeźbiarski. 
Brała udział w licznych konkursach i przeglądach 
medalierstwa oraz rzeźby na całym świecie. Prace 
Alicji Majewskiej znajdują się w licznych kolekcjach, 
m.in. w Muzeum Centrodantesca w Rawennie, 
Medialia Gallery w Nowym Jorku, Śląskiej Gale-
rii Rzeźby w Katowicach, Muzeum Medalierstwa 
we Wrocławiu, Muzeach Okręgowych w Toruniu 
i Bydgoszczy, a także w licznych kolekcjach prywat-
nych na świecie. 

Polish sculptor, university lecturer. Member of 
FIDEM: the international medal arts association and 
the “Otwarte” Art Association. A graduate of the 
State High School of the Arts in Gdynia Orłowo. 
In the years 1980-1986, she studied Sculpture at 
the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus 
University in Toruń. Her main interest is small sculp-
ture and a sculptural object. She has participated 
in numerous contests and reviews of medallions 
and sculptures all over the world. Alicja Majewska’s 
works are in numerous collections, including the 
Centrodantesca Museum in Ravenna, the Medialia 
Gallery in New York, the Silesian Sculpture Gallery 
in Katowice, the Museum of Medallions in Wroclaw, 
and the District Museums in Toruń and Bydgoszcz.
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31
Alicja majewska

(1960 Malbork)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice:  8 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 9 000 - 10 000  zł

mosiądz krzemowy/ silicon brass
19 x 16 cm
sygn./signed: Nike Piorąca, 1995 Alicja Majewska

Nike piorąca
1995

Nike washing clothes

1995

moim materiałem roboczym jest codzienność 
w najróżniejszych czasowych odsłonach. ciągle 
wracam do zwykłych zdarzeń, do poślednich rzeczy 
wypełniających naszą niegdysiejszą rzeczywi-
stość. Przeszłość zapisana w niszczejących przed-
miotach, rzeczach i w otoczeniu jest świadectwem 
obecności. to dla mnie powód do ocalenia, do przy-
wrócenia zapomnianych historii lub raczej emocji 
z nimi związanych. 

alicja majewska

my working material is everyday life in various 
times. i keep going back to ordinary events, to the 
inferior things that fill our reality. the past is written 
in decaying objects, things and in the surroundings 
is a testimony of presence. this is a reason for me 
to save and restore forgotten stories or rather the 
emotions associated with them. 

alicja majewska
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32
paweł goliszek

(1964)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 15 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 17 000 - 19 000 zł

brąz patynowany/ patinated bronze
80 cm
sygn./signed: GOLISZEK 1/5

Portret wewnętrzny
2017

Internal portrait
2017

Artysta rzeźbiarz, uznany pedagog. Absolwent 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie - dyplom 
obronił w 1991 roku w pracowni profesora Stani-
sława Słoniny. Od ponad dwudziestu lat aktywny 
artysta i dydaktyk, prowadzi pracownię rzeźby 
w warszawskim Liceum Plastycznym im. Wojcie-
cha Gersona.  Prace Pawła Goliszka znajdują 
się w wielu kolekcjach prywatnych - w kraju i za 
granicą. Tworzy głównie rzeźby z brązu.

twórczość Pawła to zdecydowanie „literatura poważna”. 

magda schreiber

Sculptor, and recognised educator. A graduate of 
the Academy of Fine Arts in Warsaw - he defended 
his diploma in 1991 in the studio of professor 
Stanisław Słonina. For over twenty years an active 
artist and didactic teacher, he runs a sculpture 
studio Wojciech Gerson Artistic High School in 
Warsaw. Paweł Goliszek’s works can be found in 
many private collections - at home and abroad. 
They mainly consist of bronze sculptures.

Paweł’s work is definitely “serious literature”. 

magda schreiber
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33
stanisław Radwański

(1941 Poturzyn)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 46 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 48 000 - 49 000 zł

marmur węgierski - targosz/ hungarian marble
54 cm

Teściowa

Mother-in-law

WystAWiAnA / pResented: 
• Rzeźba 3. Sławoj Ostrowski. Stanisław Radwański. Edward Sitek, 

Państwowa Galeria Sztuki, 07.04.-15.05.2016, Sopot

Polski rzeźbiarz, profesor, kierownik Katedry 
Rzeźby na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Członek wielu komisji ds. arty-
stycznych oraz edukacyjnych. Dyplom zdobył 
w 1968 roku w pracowni Stanisława Horno-Po-
pławskiego w Państwowej Szkole Wyższej Sztuk 
Plastycznych w Gdańsku. W 1973 roku powrócił na 
macierzystą uczelnię jako wykładowca. W latach 
1981-1983 pełnił funkcję prodziekana, następnie 
w latach 1983-1990 dziekana Wydziału Rzeźby. 
W 1990 roku został rektorem akademii, funkcję 
sprawował przez 6 lat. W 1996 roku prowadził 
pracownię rzeźby na Uniwersytecie w Radford 
w Virginii (USA).

Pomniki Stanisława Radwańskiego można podzi-
wiać w wielu miastach polskich, jak Gdańsk, Radom, 
Kościerzyna, Ostromecko, Poznań, Bydgoszcz czy 
Toruń, oraz za granicą, m.in. w Pampelunie, Kijo-
wie, Avallonie czy Oleronie. Tworzy kompozycje 
zarówno monumentalne, jak i kameralne, hipnoty-
zujące portrety słynnych postaci, bawiąc się zara-
zem formą oraz podejmując jakże trudny problem 
dynamiki w rzeźbie. Artysta niezwykle utytuło-
wany i odznaczony.

Polish sculptor, professor, and head of the Sculp-
ture Department at the Faculty of Sculpture at the 
Academy of Fine Arts in Gdańsk. Member of many 
artistic and educational committees. He earned his 
diploma in 1968, at Stanisław Horno-Popławski’s 
studio at the State School of Fine Arts in Gdańsk.

You can find Stanislaw Radwański’s monuments 
in many Polish cities, including Gdańsk, Radom, 
Kościerzyna, Ostromecko, Poznań, Bydgoszcz 
and Toruń. His works can be found overseas in 
Pamplona, Kiev, Avallon or Oleron.





80

34
stanisław Radwański

(1941 Poturzyn)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 14 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 15 000 - 17 000 zł

brąz, kamień/ bronze, stone
30 cm

Torso

Torso
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35
lubomir tomaszewski

(1923 Warszawa - 2018 Nowy Jork)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 42 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 48 000 - 55 000 zł

kamień, blacha z brązu/ stone, bronze
28,5 x 34 x 12 cm 
sygn./ signed: L. Tomaszewski 

Pełnia Wolności

Full of Freedom

pRoWeniencjA / pRovenAnce:
• kolekcja prywatna / private collection
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Lubomir Tomaszewski z rzeźbą orła.

[zdjęcie pochodzi z zasobów strony: Wikipedia/domena publiczna/Babola133]

był to człowiek i artysta niezwykle ambitny, szukający własnej drogi, powtarzał takie zdanie, że 
“zawsze chciał tworzyć sztukę, jakiej nie tworzył nikt inny”. to bardzo obrazuje jego życie twórcze 
– i figurki, które stały się ikonami dizajnu, później obrazy ogniowe, i rzeźby, tworzone - jak to 
powiedział “the new york times”: “w duecie z naturą”. 

katarzyna Rij

mówiąc wprost, do tej pory nie spotkałem żadnego artysty, w którego rzeźbach skamieniałe drewno 
zostałoby wykorzystane z takim skutkiem i który tworzyłby biomorficzne formy balansujące między 
abstrakcją a realizmem z taką wyobraźnią i talentem. 

henry Riseman, dyrektor new england center for contemporary art

he was an extremely ambitious man and artist, looking for his own way, he repeated the sentence 
that “he always wanted to create art that no one else created.” this illustrates his creative life very 
much - and figurines that became icons of design, later fieryimages, and sculptures, created - as 
the new york times said: “in a duet with nature”. 

katarzyna Rij

simply put, until now i have not met any artist whose sculptures would use fossilized wood with 
such an effect and which would create biomorphic forms balancing between abstraction and 
realism with such imagination and talent. 

henry Riseman, director of the new england center for contemporary art

Polish artist living in the United States: sculptor, 
painter, and designer. The originator of the tech-
nique of painting with fire and smoke. In the 1950s, he 
studied at the Faculty of Architecture at the Warsaw 
University of Technology and in the Warsaw Acad-
emy of Fine Arts. He studied at the Polytechnic 
at the University of Technology, where he gradu-
ated in 1955. In 1966, he immigrated to New York. 
In 1994, he founded an international artistic group 
called the Emotionalists, which included painters, 
sculptors, photographers, graphic artists, and musi-
cians. Lubomir Tomaszewski’s works are in public 
and private collections all over the world includ-
ing the Warsaw Uprising Museum, Halle Museum in 
Germany, the collections of Lawrence Rockefeller, T. 
Komine of Kyowa Bank in Tokyo, family of Ziselman, 
and Jimmy Carter. Awarded in the United States. He 
is one of the most sought after Polish artists abroad.

Polsko-amerykański rzeźbiarz, malarz i designer. 
Twórca autorskiej techniki malowania ogniem 
i dymem. W latach 50. XX wieku równolegle 
studiował na Wydziale Architektury Politechniki 
Warszawskiej oraz w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, ze studiów na Politechnice szybko 
zrezygnował z powodów zdrowotnych, studia 
artystyczne ukończył w 1955 roku. Rok później 
rozpoczął pracę w Zakładzie Ceramiki i Szkła 
Instytutu Wzornictwa Przemysłowego, gdzie znalazł 
się w zespole, którego celem było opracowanie 
wzorców nowej porcelanowej rzeźby kameralnej. 
Choć jako designer pracował w IWP jedynie dziesięć 
lat, to zajął zaszczytne miejsce w historii polskiego 
designu. W 1966 roku wyemigrował do Nowego 
Jorku, gdzie mieszkał i tworzył do śmierci. W 1994 
roku założył międzynarodową grupę artystyczną, 
którą nazwał Emotionalists, do której należą 
malarze, rzeźbiarze, fotografowie, graficy, muzycy. 
Grupa miała stanowić odpowiedź na dominujący 
w sztuce XX wieku konceptualizm. Inspiracje 
czerpie z natury, ludzkiej postaci i emocjonalności. 
Często łączy drewno z metalem. Prace Lubomira 
Tomaszewskiego znajdują się w kolekcjach 
publicznych i prywatnych na całym świecie, m.in. 
w warszawskim i krakowskim Muzeum Narodowym, 
Muzeum Powstania Warszawskiego, Halle Museum 
w Niemczech, w kolekcjach Lawrenca Rockefellera, 
T. Komine of Kyowa Bank w Tokyo, rodziny Ziselman, 
Jimmy’ego Cartera. Wielokrotnie nagradzany 
w Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z najbardziej 
pożądanych polskich artystów za granicą.

lubomir tomaszewski
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36
bronisław chromy

(1925 Leńcze k. Lanckorony - 2017 Kraków)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 26 000 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 28 000 - 30 000 zł

brąz patynowany/ patinated bronze
104 cm

Afgan

Afgan Hound

Urodził się w 1925 roku w Leńczach k. Lancko-
rony. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie rozpoczął studia w tutejszej Akade-
mii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem Xawerego 
Dunikowskiego. Dyplom uzyskał w roku 1956. 
Od połowy lat 70. był pracownikiem na rodzimej 
uczelni. W latach 1983 – 1990 był członkiem Naro-
dowej Rady Kultury. A od 1994 członkiem Polskiej 
Akademii Umiejętności. Przez ponad 50 lat brał 
udział w licznych wystawach indywidualnych oraz 
zbiorowych w kraju i za granicą. Wiele rzeźb arty-
sty możemy również spotkać na krakowskich plan-
tach, placach czy bulwarach oraz w innych polskich 
miastach. Jego inspiracją była zawsze natura ze 
swoją niezwykłą pomysłowością kształtów i kolo-
rów. Jest autorem licznych realizacji monumental-
nych, pomników: Pieta Oświęcimska (1963), rzeźba 
Smoka Wawelskiego (1969), Pomnik Piwnicy pod 
Baranami (2000).

Chromy was born in 1925 in Leńcz near Lancko-
rona. After graduating from the Fine Arts School in 
Krakow, he began studying at the local Academy 
of Fine Arts, where he was a student of Xawery 
Dunikowski. He obtained his diploma in 1956. From 
the mid-1970s he was an employee of his alma 
mater. In the years 1983 - 1990 he was a member 
of the National Council of Culture, and from 1994 
a member of the Polish Academy of Learning. For 
over 50 years he participated in numerous individ-
ual and collective exhibitions in Poland and abroad. 
Many sculptures of the artist can also be found 
on Krakow’s squares and boulevards, as well as in 
other Polish cities. His inspiration was always nature 
with its extraordinary ingenuity of shapes and 
colors. He is the author of numerous monumental 
realizations: Pieta Oświęcimska (1963), sculpture 
of the Wawel Dragon (1969), and the Monument at 
Piwnica pod Baranami (2000).
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37
bronisław chromy

(1925 Leńcze k. Lanckorony - 2017 Kraków)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 4 800 zł *
estymAcjA/ estimAtion: 5 500 - 6 000 zł

metal, granit /metal, granite
25 cm

Owca

Sheep

Po jego korekcie dziewczyny ryczały, niektórzy 
chłopcy szli się upić, a inni, a wśród nich ja, rzucali 
się z siekierą na swoje rzeźby. 

bronisław chromy wspomina studia w pracowni 
Xawerego dunikowskiego.
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38
tomasz Wawryczuk

(1966)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 7 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 7 500 - 8 000 zł

brąz/ bronze
60 x 20 x 20 cm
sygn./signed: TW.: 1/13/2017

Leżąca
2017

Lying
2017

Rzeźbiarz samouk, który swoją przygodę ze 
sztuką rozpoczął w 2007 roku. Od tego czasu regu-
larnie prezentuje swoje prace na wystawach indy-
widualnych, a także na aukcjach. Mieszka i tworzy 
w Ługwałdzie - urokliwej wsi nieopodal Olsztyna.

A self-taught sculptor, who began his artistic 
adventure in 2007. Since then, he regularly exhib-
its his works at several individual exhibitions, as well 
as at auctions. He lives and creates in Ługwałd - 
a charming village not far from Olsztyn.
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39
małgorzata Wiśniewska

(1980 Lębork)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 36 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 37 000 - 39 000 zł

aluminium, relief/ aluminium, relief 
156 x 75 cm

A1 praca z cyklu Aglomeracje
2010

A1 from Agglomeration series
2010

WystAWiAnA / pResented: 
• Re-Construction, Bydgoskie Centrum Sztuki 02.03-

12.04.2018, Bydgoszcz

Polska rzeźbiarka młodego pokolenia. Absol-
wentka Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięk-
nych w Gdańsku. Dyplom przygotowywany 
pod okiem Profesora Stanisława Radwańskiego 
otrzymała w 2006 roku. Obecnie doktor, wykła-
dowca na swojej rodzimej uczelni. Zdobywczyni 
szeregu nagród krajowych i międzynarodowych. 
Uczestniczka sympozjów rzeźbiarskich, plenerów 
polskich i zagranicznych. Prace Małgorzaty Wiś-
niewskiej prezentowane były na licznych wysta-
wach zbiorowych oraz indywidualnych. Jako 
obiekt rzeźbiarskiego zainteresowania obrała 
sobie metal, aluminium, żeliwo, tworząc rzadko 
spotykane symboliczne kompozycje, często 
spiętrzonych i połączonych w nieprzypadkowy 
sposób elementów.

Polish sculptor of the young generation and a grad-
uate of the Faculty of Sculpture at the Academy 
of Fine Arts in Gdańsk. Wiśniewska is a winner of 
several national and international awards. She has 
participated in open-air sculpture symposia, both 
in Poland and abroad. For her material of interest, 
she chose metal, aluminium, and cast iron, creat-
ing rare symbolic compositions, often piled up and 
connected in a deliberate manner.
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40
małgorzata Wiśniewska

(1980 Lębork)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 22 000zł
estymAcjA/ estimAtion: 23 000 - 24 000zł

aluminium, relief/ aluminium, relief 
 55 x 55 cm

A2  z cyklu Aglomeracje
2010

A2 from Agglomeration series
2010

WystAWiAnA / pResented: 
• Re-Construction, Bydgoskie Centrum Sztuki 02.03-

12.04.2018, Bydgoszcz

w swojej twórczości zajmuję się poszukiwaniem 
związków, między abstrakcją organiczną a geome-
tryczną oraz między przestrzenią a bryłą obiektu. ta 
postawa wynika z moich poszukiwań, a także chęci 
odkrywania nowych rozwiązań formalnych oraz 
fascynacji technologią obróbki metalu. czy poka-
zanie miękkości w metalu jest możliwe, czy przed-
stawienie czegoś ulotnego w trwałej materii to nie 
mrzonka? moje kompozycje rzeźbiarskie są z pozoru 
lekkie i łatwe w odbiorze, estetycznie pociągające, 
w warstwie głębszej symboliczne i dwuznaczne. 
multiplikowane nieseryjnie, są zestawiane w róż-
nych układach, w rzeźbie zawsze interesowały mnie 
rozstrzygnięcia typowo estetyczne, o introwertycz-
nym podtekście.

małgorzata wiśniewska

For years i’ve been intrigued by organic and geomet-
rical abstraction and grasping something ephem-
eral and transitory in a concrete matter. this is an 
unsaid world that gives the recipient a huge inter-
pretative space.

małgorzata wiśniewska
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41
józef polewka

(1963 Myślenice)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 5 600 zł
estymAcjA/ estimAtion: 8 500 - 9 500 zł

brąz/ bronze 
20 x 11 cm
sygn./signed: POLEWKA2017
komplet 3 ptaków/set of 3 birds

Kiwi
2017

Kiwi
2017

Artysta urodzony w 1963 r. w Myślenicach, absol-
went Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. 
Antoniego Kenara w Zakopanem. W 1990 ukończył 
Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom 
w pracowni prof. Jana Kucza. Stypendysta Ministra 
Kultury i Sztuki (1990-1991). Brał udział w kilkuna-
stu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych 
w Polsce oraz za granicą.

Jestem człowiekiem szczęśl iwym, który 
kocha to co robi.

Uważam za swój sukces to, że treść zawarta 
w moich rzeźbach jest jednak rozumiana. staram 
się przekazywać ją w prosty, przystępny sposób.

Józef Polewka

Artist born in 1963 in Myślenice, a graduate of the 
Antoni Kenar State High School of Visual Arts in 
Zakopane. In 1990 he graduated from the Academy 
of Fine Arts in Warsaw, with a diploma in the studio 
of prof. Jan Kucz. Scholarship holder of the Minister 
of Culture and Art (1990-1991). He has taken part 
in several individual and collective exhibitions in 
Poland and abroad.

i am a happy person who loves what he does

i consider it my success that the content contained 
in my sculptures is understood. i try to pass it on in 
a simple, accessible way. 

Józef Polewka
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42
mariusz dydo

(1979)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 6 500 zł
estymAcjA/ estimAtion: 8 000 - 9 000 zł

ceramika szkliwiona/ glazed ceramic
66 x 33,5 x 64 cm
sygn./ signed: logotyp 7/100/2018

Zombiebear
2018

Zombiebear
2018

Rzeźbiarz, designer. Dyplom uzyskał w 2004 
roku w pracowni Jerzego Nowakowskiego na 
Wydziale Rzeźby krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. W latach 1997-2003 brał udział w działa-
niach Autorskiej Grupy Artystycznej Jacka Kucaby 
– Ruchome Święto. W 2007 roku otworzył swoje 
pierwsze studio rzeźby i malarstwa, w którym 
wykonywał liczne zamówienia zarówno od osób 
prywatnych, jak i kościołów czy muzeów, m.in. 
Kopalni Soli w Wieliczce, Muzeum Miasta Krakowa, 
Bazyliki Św. Krzyża na Krakowskim Przedmie-
ściu w Warszawie. Autor wystroju rzeźbiarskiego 
i snycerskiego dla Kaplicy Św. Krzyża w Hlinik nad 
Hronom na Słowacji. W 2013 roku współpowołał do 
życia projekt Dydodecor. 

Sculptor, designer. He obtained a diploma in 2004 
in the studio of Jerzy Nowakowski at the Faculty of 
Sculpture at the Academy of Fine Arts in Krakow. 
Between 1997-2003 he participated in Jacek Kuca-
ba’s Authors’ Art Group - Ruchome Święto. In 2007, 
he opened his first sculpture and painting studio, 
where he fulfilled numerous orders from private 
individuals as well as churches and museums, 
including the Wieliczka Salt Mine, the Museum of 
the City of Krakow, St. Peter’s Basilica in Warsaw. 
Author of sculptural and carving decorations for the 
Chapel of the Cross in Hlinik nad Hronom in Slova-
kia. In 2013, he co-founded the Dydodecor project.
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43
maciej marschall

(1978)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 15 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 17 000 - 19 000 zł

stal spawana, żeliwo/ welded steel, iron cast
184 x 66 cm
sygn./ signed: MILL16

Czaszka

Skull

Absolwent Państwowego Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni. W 2008 roku obronił dyplom 
w pracowni prof. Adama Myjaka na Wydziale 
Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Brał udział w licznych wystawach. Rzeźby Macieja 
Marschalla znajdują się w wielu prywatnych kolek-
cjach w Europie. 

Dla Macieja Marschalla najważniejszy jest proces 
tworzenia, a największy wpływ miała na niego 
twórczość innego rzeźbiarza – jego ojca, Bolesława 
Marschalla, ucznia m.in. Adama Smolany i Stani-
sława Horno-Popławskiego.

A graduate of the State High School of Fine Arts in 
Gdynia. In 2008, he earned his degree in the studio 
of prof. Adam Myjak at the Faculty of Sculpture of 
the Academy of Fine Arts in Warsaw. He has taken 
part in numerous exhibitions. Maciej Marschall’s 
sculptures can be found in many private collec-
tions in Europe.

For Maciej Marschall, the process of creation is 
most important,  and the greatest influence on 
him was the work of another sculptor - his father, 
Bolesław Marschall – himself a student, of Adam 
Smolana and Stanisław Horno-Popławski.
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44
igor mikoda

(1982 Lubartów)

cenA WyWołAWczA/ stARting pRice: 4 000 zł
estymAcjA/ estimAtion: 5 000 - 6 000 zł

gips, żywica/ plaster, resin
180 x 51,5 cm

Autoportret głowa (III)

Self- portrait head (III)

WystAWiAny / pResented: 
• Igor Mikoda - Dotykanie. Rzeźba - rysunek - grafika, Poznań 

18.11.2017 - 20.01.2018 

• Warszawskie Targi Sztuki, 2018 r.

Rzeźbiarz, grafik, rysownik, wykładowca uniwer-
sytecki. W latach 1997-2002 uczęszczał do 
Państwowego Liceum Plastycznego w Lublinie, 
które ukończył z dyplomem plastyka snycerza. 
W latach 2002–2008 studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Poznaniu na Wydziale Rzeźby i Dzia-
łań Przestrzennych, w pracowniach prof. Józefa 
Petruka oraz w pracowni prof. Wiesława Koro-
nowskiego. W 2008 roku obronił dyplom z wyróż-
nieniem w zakresie rzeźby i rysunku w I Pracowni 
Rzeźby prof. Józefa Petruka oraz I Pracowni 
Rysunku prof. Jacka Strzeleckiego. Od 2008 roku 
pełni funkcję kierownika Studenckiego Biennale 
Małej Formy Koronowskiego – Brygada Pigmaliona. 
W 2013 roku uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzi-
nie sztuk plastycznych w dyscyplinie artystycznej 
– sztuki piękne, a trzy lata później - w 2016 roku - 
został mianowany Kierownikiem Katedry Rzeźby na 
Wydziale Rzeźby i Działań Przestrzennych Uniwer-
sytetu Artystycznego w Poznaniu. Wykłada również 
na Kierunku Grafika w Collegium da Vinci w Pozna-
niu. Autor oraz uczestnik licznych wystaw indywi-
dualnych i zbiorowych, w Polsce i za granicą, m.in. 
na Litwie, Słowacji, w Szwajcarii, Tajlandii. Wielo-
krotny stypendysta.

Sculptor, graphic artist, cartoonist, and univer-
sity lecturer. In the years 1997-2002 he attended 
the State Arts High School in Lublin, from which 
he graduated with a degree in woodcarving. In the 
years 2002-2008 he studied at the Academy of 
Fine Arts in Poznań at the Faculty of Sculpture and 
Spatial Activities, in the studio of prof. Józef Petruk 
and in the studio of prof. Wiesław Koronowski. In 
2008 earned his degree with a distinction in the 
field of sculpture and drawing in the first Sculpture 
Studio of prof. Józef Petruk and the first Drawing 
Studio of prof. Jacek Strzelecki. Since 2008, he has 
been the head of the Student Biennale of the Small 
Form - the Pygmalion Brigade. In 2013, he obtained 
the title of Doctor of Art in the field of visual arts - 
fine arts, and three years later - in 2016 - he was 
appointed Head of the Sculpture Department at 
the Department of Sculpture and Spatial Activities 
at the University of Arts in Poznań. He also lectures 
at the faculty of Graphics at Collegium da Vinci in 
Poznan. Author and participant of numerous indi-
vidual and group exhibitions, in Poland and abroad, 
including Lithuania, Slovakia, Switzerland and Thai-
land. Multiple scholarship holder.
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AbAkAnoWicz mAgdAlenA

popłAWski stAnisłAW

cHRomy bRonisłAW

bente kluge

tomAszeWski lubomiR 

dydo mARiusz

loRenzl jozef

HoRno-popłAWski stAnisłAW

mARscHAll mAciej

józefoWicz WojciecH

myjAk AdAm

AmbRoziAk sylWesteR

RAdWAński stAnisłAW 

dAjeWskA mAłgoRzAtA 

bębnoWski WAcłAW

WAWRyczuk tomAsz

goliszek pAWeł

mAjeWskA AlicjA

jARnuszkieWicz jeRzy

mikodA igoR

keiloWA juliA

osieckA monikA

ARtystA nieokReŚlony

sękoWski józef

dunikoWski XAWeRy

biegAs bolesłAW 

WiŚnieWskA mAłgoRzAtA 

HAsioR WłAdysłAW 

mARscHAll bolesłAW

jARzyńskA dAnkA

mitoRAj igoR

lAmbeRt-Rucki jeAn

piotRoWski RyszARd

poleWkA józef

indeks ARtystóW

opRAcoWAnie kAtAlogu:

kooRdynAtoR Aukcji:

zdjęciA:

koRektA:

tłumAczeniA:

opRAcoWAnie gRAficzne:

eWelinA bednARz doiczmAnoWA, iWonA kozickA

mARtA kARdAs

łukAsz AntczAk

nAtAliA picHłAcz

mAttHeW tomczyk

joAnnA Witek



KraKów

bydgoszcz

oddziAły sopockiego domu Aukcyjnego W polsce:

sopot 
gAleRiA sztuki dAWnej
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gAleRiA modeRn

gdAńsk 

WARszAWA

ul. Boh. Monte Casino 43
81–768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

ul. Boh. Monte Casino 43
81–768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

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

ul. Rynek Główny 43
31–013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

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

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



ZLECENIE LICYTACJI 
AUKCJA RZEŹBY • 1 grudnia (sobota) 2018, godz. 17.00 

Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47 

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy czytelnie wypełnić 
kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, lub e-mailem: bydgoszcz@sda.pl) do siedziby SDA Bydgoszcz nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. 
Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: bank ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1139 1000 0090 3102 1455 

 
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 Bydgoszcz 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 Bydgoszcz 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 oraz współorganizatora aukcji Sopockiego Domu 
Aukcyjnego Bydgoszcz opublikowane w katalogu aukcyjnym, 

2) zobowiązuję się 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 
oraz Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz nie ponoszą 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 oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz), 

5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki Dom Aukcyjny oraz 
współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz), a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o 
ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny oraz współorganizatora aukcji „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny Bydgoszcz), 

6) zostałem poinformowany/-a, że administratorem moich danych osobowych są Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. oraz „CETOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny 
Bydgoszcz) 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 



BIDDING APPLICATION FORM 
 

Sculpture Auction • Saturday December 15, 2018, 5p.m. 
Sopot Auction House Bydgoszcz • Bydgoszcz • Jagiellońska 47 

Dear customers, we encourage you to submit written bids in order to participate in the auction. Phone bidding is also available. Please fill in the bidding application 
form and submit it in person, by post, or via e-mail (bydgoszcz@sda.pl) to the Sopot Auction House (SDA) Bydgoszcz no later than 24 hours prior to the auction. 
Payment for items can be settled in cash or by card at the gallery or by bank transfer: (ING Bank Śląski S.A. 22 1050 1139 1000 0090 3102 1455). 

 
Full name ________________________________________________________________________________________________________________  
Address _________________________________________________________________________________________________________________  
Telefone number, fax, e-mail address __________________________________________________________________________________________  
NIP (for companies) ____________________________________ ID document number __________________________________________________ 
 
Prior to accepting an auction order, an Auction House employee may request full personal details and a document confirming the identity of the registered person 
(ID card, passport, driver’s license). In the case of orders sent by e-mail, postage or fax, a photocopy or scan of such document is requested. 
 
I would like to bid on the following items:  

Item number 
artist, title 

Highest offered price 

in catalogue and/or telephone bidder  
   

   

   

   

   

   
 
Bidding with a limit 
SDA Bydgoszcz will represent the buyer up to the given amount, while guaranteeing a purchase of an item for the lowest possible amount. I agree to one 
additional bid if another bid of the same amount occurs: Yes  No  
 
Telephone bidding 
In the event of a telephone bid, please provide a current phone number for the auction. SDA Bydgoszcz employees will contact you shortly before the auction of 
specified items. The Auction House is not responsible for the failure to participate in the telephone auction in the event of problems connecting to the given 
number. 
 
Your bidding card number is: _________________________________________________________ 
 
I, the undersigned, declare that:  
 
1) I have read and accept the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY of the Sopot Auction House and the co-organisor of 
the auction Sopot Auction House Bydgoszcz published in the auction catalogue,  
2) I undertake to execute the concluded transactions in accordance with these conditions, in particular to pay the auctioned amount plus the auction fee within 14 
days from the date of auction,  
3) All data contained in this form is true and in accordance with my best knowledge. In case of non-disclosure or false data, the Sopot Auction House and Sopot 
Auction House Bydgoszcz are not responsible,  
4) I hereby authorise the processing of my personal data by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty Ltd and Bydgoszcz branch (Sopot Auction 
House Bydgoszcz), for the purposes of the execution of this order, in accordance with the Act of 29 August 1997 on the protection of personal data,  
5) I agree to the processing of my personal data for marketing purposes by the Sopot Auction House and auction co-organiser CETOR Pty. Ltd. (Sopot Auction House 
Bydgoszcz) and the sending of catalogues issued by the Sopot Auction House, as well as the electronic transmission of commercial information, in accordance with 
the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data  
6) I was informed that the administrator of my personal data is Sopocki Dom Aukcyjny Sp. o.o. [Sopot Auction House Pty. Ltd.], CETOR Pty. Ltd. (Sopot Auction House 
Bydgoszcz) and that I have the right to access the content of my data and the right to correct it,  
7) I have been informed that the personal information provided in this form will not be shared with anyone, except in the case of mandatory information that must 
be shared according to legal statutes. 
 
 
_________________________________ ________________________  

Full Name Date and Signature 



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. 

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

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

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

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

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

6. Obiekty katalogowe 
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do 
sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem 
doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z 
nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach 
pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji, w 
ramach których obiekt był prezentowany, mogą być celowo nieujawnione. 

7. Stan obiektu 
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i 
uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej oraz 
przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na 

wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. 
Przygotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest 
on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy nie 
są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie 
ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw. 

8. Wystawa obiektów aukcyjnych 
Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie 
ich trwania zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie 
odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegółowe informacje o 
poszczególnych obiektach. 

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

roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone 
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz 
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, tj. 

prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z 
tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość kwoty wylicytowanej 
przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 5% od kwoty wylicytowanej, 
a powyżej 500 000 wynosi 3% od kwoty wylicytowanej. W Polsce droit 
de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych 
z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą 
w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do 
wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła 
sztuki. 

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

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

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



potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informacjami 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 możliwość 
licytacji przez telefon za pośrednictwem jednego z naszych pracowników. 
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 telefonicznych, 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 aukcji, 
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 przedstawioną 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 ING BANK ŚLĄSKI. 

3. Odstąpienie od umowy 
W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po 
bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego 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 odpowiedzialności 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 obciążony 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 umożliwiające 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 określonych 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) S opocki Dom Aukcyjny może według swojego uznania odmówić dopuszczenia 

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 potwierdzający 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 licytacji”, 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 przypadku 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 dostarczone 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 odpowiedzialność 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) A ukcjoner 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 
aukcjonera, 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 dodatkowe 

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

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. 

WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 



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 klientów 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 Aukcyjn y. 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 dopuszczonym 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 odpowiedzialności 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 zmianami 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. 

4) Prawa i obowiązki Sopockiego Domu Aukcyjnego wynikające z warunków sprzedaży 
aukcyjnej znajdują zastosowanie do współorganizatora aukcji - „CETOR” spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (Sopocki Dom Aukcyjny 
Bydgoszcz). 

12. PRAWO OBOWIĄZUJĄCE 
Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WARUNKÓW SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ 
oraz WARUNKÓW POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI, przebieg aukcji i jakiekolwiek 
sprawy związane z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. Sopocki 
Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy: 

1) u stawy 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 
wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu. 

 



Customer participation in this auction is governed by the AUCTIONS CONDITIONS OF SALE, CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY, and this CUSTOMER 
GUIDE. We encourage you to familiarise yourself with the three-part regulations, which aim to present the legal relationship between the Sopot Auction House 
and the buyer during the auction. The Sopot Auction House acts as a commercial intermediary between those presenting the items for sale and the buyers. The 
conditions may be revoked by the Sopot Auction House or changed by annexes available in the auction hall or by the auctioneer's notice. 

 
CUSTOMER GUIDE 

 
I. PRIOR TO THE AUCTION 
 
1. Starting price   
The starting price listed in the catalogue, beneath the item’s description, is the 
amount from which we start the auction. The auction is ascending in price, i.e. 
the auction may end at a price higher than the asking price or equal to that 
amount. 
 
2. Auction fee  
We add an additional auction fee. It is a percentage of the final price of the item 
and is dependent on the amount of the price. The fee is 18% for an item up to 
PLN 100 000 (inclusive) and 15% for an item above PLN 100 000. The auction fee 
also applies to after-auction sales in the event the item did not sell at auction. 
The auction price and the auction fee includes VAT on goods and services. We 
issue VAT invoices for the purchased objects. We issue them at the express 
request of the customer, at the latest seven days from the date of payment. 
 
3. Estimate 
An estimate of an item’s value is provided in the catalogue and is intended as a 
guide for the interested customer. For more information on estimating, we 
recommend contacting our experts. Finished bidding in the estimation range or 
over the upper limit of the estimation is the final transaction. Estimates do not 
include auction fees or any additional fees. 
 
4. Reserve price 
This is the lowest amount that we can sell an item for, without additional 
consent from the seller. This amount is confidential. Individual objects, 
however, may not have a reserve price. If the final bid is below the reservation 
price, the auction will result in a conditional transaction. This is announced by 
the auctioneer after the hammer is struck. 
 
5. Conditional transactions 
This takes place at the moment when the auction has not reached the reserve 
price. A conditional transaction is treated as a binding offer to purchase an 
object at a price bid. We are committed to negotiating prices with the seller, but 
we cannot guarantee a sale at the price bid. If during the negotiation the 
customer decides to raise the offer to the level of the reserve price, or we 
accept the bid amount, the sale will take effect. If the negotiations fail to 
produce a positive result within five working days from the date of auction, the 
item will be considered unsold. During this period, we reserve the right to 
accept offers equal to the guaranteed price for the conditionally sold objects. If 
we receive such an offer from another bidder, we will inform the customer who 
has conditionally bought the item. In this case, the customer has the right to 
raise his offer to the reserve price and then has the right of priority to purchase 
the object. Otherwise, the conditional transaction will not take place and the 
object may be sold to another bidder. 
 
6. Catalogue items 
We provide professional valuations and reliable catalogue descriptions to those 
who entrusted us to sell an item. They are executed in best faith, using the 
experience and expertise of our employees and the experts working with us. In 
spite of the attention given to each of the objects in the preparation process, 
original documentation, exhibit history and bibliography, the information 
presented may not be exhaustive, and in some cases, certain facts of interest to 
subsequent owners, expositions and publications, may be deliberately 
undisclosed. 

 
7. Item condition 
Catalogue descriptions do not describe the condition of items. Lack of this 
information does not imply that the item is free of defects and damage. It is 
therefore advisable for people interested in purchasing a particular item to 
thoroughly inspect it at the pre-auction exhibition and to consult with a 
professional conservator whom we can recommend on request. On special 
request, we can provide a detailed status report of the object. By preparing this 
report, our staff assesses the condition of the item, taking into account its 
estimated value and the nature of the auction in which it is presented. Although 
the assessment of objects in this respect is conducted fairly, it is important to 
remember that our employees are not professional conservators. If the object is 
sold in a frame, we are not responsible for its condition. For unmounted objects 
we will happily recommend a professional framer. 
 
8. Exhibition of auction items 
Pre-auction exhibitions are free of charge for viewers. During the exhibition, we 
encourage you to contact our experts who will be happy to answer all your 
questions and provide you with detailed information about each item. 
 
9. Legend  
The following legend explains the symbols you can find in this catalogue:  
○ – items manufactured wholly from, or containing, plants or animals    

designated as protected or endangered 
◊ – items with an export license  
● – items for which we charge a fee resulting from a so-called droit de suite, i.e. 

the right of the creator and his heirs to receive remuneration for 
professional resale of original copies of works. The fee will be calculated 
when the amount of the bid exceeds PLN 1000. For items up to PLN 
500,000 the fee is 5% of the bid amount. For items over PLN 500,000 it is 
3% of the amount bid. In Poland, droit de suite is regulated by article 19-
195 of the Copyright and Related Rights Act of 4 February 1994, and 
amended, in line with the European Union Directive 2001/84/EC of the 
European Parliament and European Council on 27 September 2001, relating 
to an author's right to remuneration on the resale of an original copy of an 
artwork. 

 
II. THE AUCTION 
Bids can be made in person or via telephone. Before the auction, buyers are 
able to request a limit their bids. All bidding methods require registration prior 
to the auction. 
 
1. The course of the auction 
The auction is conducted by an auctioneer who reads out the items and 
subsequent bids, indicates the bidders, announces the end of the auction, and 
points to the winner. The bidding is terminated when the auctioneer strikes the 
hammer. This is equivalent to a contract between the auction house and the 
bidder who has offered the highest amount. In the event of a dispute, the 
auctioneer settles the dispute or re-bids the auction. We reserve the right to 
record images and sound during the auction process by means of recording 
devices. We reserve the right to auction only items requested by the auction 
participants prior to the auction. In this case, the item numbers are declared to 
the auction house staff before the auction. The auctioneer has the right to 
arbitrarily divide or combine the items, or to withdraw them from the auction 
without giving reasons. The descriptions in the auction catalogue may be 
supplemented or altered by the auctioneer or the person indicated by her prior 
to the auction. The auction is conducted in Polish, but at a participant’s special 
request, some of the bidding may be conducted in parallel in English. Such 
requests should be submitted no later than one hour before the auction 
together with the information of the items concerned. 



2. Bidding in person 
In order to bid, you must fill out an auction participation form and receive a 
numbered bidding card. New customers should register at least 24 hours before 
the auction to allow us time to process your details. In order to verify your 
details, we can ask for a document confirming your identity (ID card, passport, 
driving license). Personal information of clients is confidential and remains 
solely with the Sopot Auction House. Your information may be processed to the 
extent necessary to execute the bidding order. For customers who have 
outstanding balances due to purchases at previous auctions, we may refuse 
participation in upcoming auctions. Please mind your auction number. If you 
lose it, please inform us immediately. At the end of the auction, you must 
receive a confirmation of the transaction. 
 
3. Telephone bidding 
If you are unable to participate in the auction in person, you may be able to bid 
on the phone through one of our staff members. Customers interested in this 
service should send us the completed order form no later than 24 hours before 
the start of the auction. We are not responsible for the fulfilment of requests 
submitted later. The order form is available in the catalogue, at our auction 
house and on our website. The form must be sent by fax, post, email or 
submitted in person. Please include a photocopy of your identity document for 
verification. Our staff member will connect with the customer before bidding on 
selected items. However, we are not responsible for the failure to participate in 
telephone bidding in the event of problems with connecting a call with a 
customer. Therefore, we recommend you specify the maximum amount 
(without the auction fee) to which we will be able to bid on your behalf. We 
reserve the right to record and archive the telephone conversations referred to 
above. The described service is free and confidential. 
 
4. Bidding on behalf of the client 
The second option for customers who cannot personally participate in auctions 
is placing a request for a limited bid. Customers interested in this service should 
submit the relevant form no later than 24 hours before the start of the auction. 
This is the same form that applies to telephone bidding. The amount included in 
the form should not include the auction fee and additional fees, should be 
expressed in Polish zloty and in accordance with the table of increments 
presented later in this guide. If the quoted amount does not match the amounts 
in the increments table, it will be reduced. Our staff will do their best to ensure 
that the customer purchases the selected object at the lowest possible price, 
but not lower than the reserve price. If the limit is lower than the reserve price, 
then a conditional transaction will occur. In the event of two or more requests 
with the same limit, the order of submission is the deciding factor. The 
described service is free and confidential. 
 
5. Table of increments 
Bidding commences at the starting price. The auctioneer increases bids 
according to the table of increments. Depending on the course of the auction, 
he may, at his discretion, decide alternative increments. 
  

price  increment 
 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 
Over  1 000 000 50 000 

  
III. AFTER THE AUCTION  
 
1. Payment  
The buyer is obliged to pay for the auctioned objects within 14 days from the 
date of the auction. Exceeding this specified period may risk accruing statutory 
interest for the period of delay in payment. We accept payment in cash, 
payment cards (MasterCard, VISA) and bank transfers to the account of the 
Auction House. Please include the name of the auction, the date of the auction 
and the item number in the description field. 
 

2. Payment in currencies other than Polish zloty 
All transactions are conducted in Polish zloty. On special request, we can accept 
payments in Euros, U.S. Dollars or British Pounds. The value of the transaction 
paid in a currency other than the Polish Zloty will be increased by a handling fee 
of 1%. We calculate the conversion based on the daily exchange rate of the ING 
BANK ŚLĄSKI. 
 
3. Withdrawal from the contract 
In the event of a delay in the buyer's payment we may cancel the contract with 
the purchaser after the expiry of the additional deadline for payment. 
 
4. Complaints 
All possible complaints are dealt with in accordance with Polish law. Complaints 
for incompatibility of the goods with the contract can be filed within one year of 
issue of the object. We are not liable for hidden physical defects and legal 
defects of purchased items. 
 
5. Receipt of items 
Upon receipt of purchased objects, we require that an identity document be 
presented. Items may be issued to the purchaser, or a person holding a written 
authorization from the buyer. This can only happen at the time of full payment 
and settlement of all obligations arising from prior purchases. Purchased items 
should be received within 30 days of the auction. Otherwise they may be 
returned to an external warehouse and the customer is charged for transport 
and storage costs. The fee will depend on the warehouse operator and the type 
and size of the item. Consequently, we are responsible for any loss or damage 
to the item for 30 days from the auction only. 
 
6. Transport and consignment 
We provide basic packaging for purchased items to enable personal pickup. At 
the client's explicit request, we can arrange contact with a specialized packaging 
and shipping company. 
 
7. Export license 
Before participating in the auction, potential buyers are advised to find out if 
additional permits are required in the event items are to be exported outside of 
Poland. We remind you that this is regulated by the Law dated 23 July 2003, 
relating to the protection and care of antiques (Journal of Laws No. 162, item 
1568, amended). According to this Law, the export of certain items outside the 
country requires the consent of relevant authorities. This is especially true for 
paintings older than 50 years that are worth over PLN 40,000. The buyer is 
obliged to comply with the provisions in this regard, and the impossibility of 
obtaining the relevant documents or any delay in obtaining them does not 
justify withdrawal from the sale or delay in the payment of the full purchase 
price for the item. At the explicit request of the client, we can assist you in 
contacting a specialized art-related company dealing with the exportation of 
artworks. 
 
8. Endangered species 
Items made of, or containing, animal or plant material, such as coral, crocodile 
skin, ivory, whale bone, rhinoceros horn, tortoise shell, regardless of age or 
content percentage, may require additional permits or certificates prior to 
export. Please note that obtaining export documents does not imply the ability 
to import to another country. The buyer is obliged to comply with the 
provisions in this regard, and the impossibility of obtaining the relevant 
documents or delay in obtaining them does not justify withdrawal from the sale 
or delay in the payment of the full purchase price for the item. These types of 
items have been marked for your convenience by the symbol "○" described in 
the legend. However, we are not liable for errors or omissions in the 
designation of items containing items made from protected or regulated species 
of plants and animals. 



The AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY are a description of the rights and obligations of auctioneers and buyers on the one hand 
and the Sopot Auction House and the other. All potential buyers in the auction should carefully read the AUCTION CONDITIONS and the CONDITIONS CONFIRMING 
AUTHENTICITY before bidding. 

 

AUCTION CONDITIONS  
 
1. INTRODUCTION 
 
Each object presented in the auction catalogue is intended for sale on the terms 
specified: 
 
a) in the terms of the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING 
AUTHENTICITY, 
b) in other information provided in the rest of the auction catalogue, specifically in 
the CUSTOMER GUIDE, 
c) in the appendices to the auction catalogue or other materials made available by the 
Sopot Auction House in the auction hall. In any case, a change of conditions may be 
made through an appropriate annex or notice given by the auctioneer prior to the 
auction. 
 
By bidding during the auction, whether personally or by proxy, or on the basis of a 
bidding order or telephone order, the bidder and the buyer agrees to the wording of 
these AUCTION CONDITIONS with changes and additions and CONDITIONS 
CONFIRMING AUTHENTICITY. 
 
2. THE AUCTION HOUSE AS A COMMERCIAL INTERMEDIARY 
 
The Sopot Auction House acts as an intermediary acting on its own behalf, but on 
behalf of person authorised to regulate the object, unless otherwise specified in the 
catalogue, its changes or announcements prior to the auction. 
 
3. BIDDING IN AUCTIONS 
 
1) The Sopot Auction House may, at its discretion, refuse to allow certain persons to 
participate in the auction or post-auction sales. All bidders must register before the 
auction, provide the required information in the registration form, present an identity 
document, and collect an auction number. 
 
2) For the convenience of bidders, who cannot participate in the auction in person, 
Sopot Auction House may execute a written bid. In this case, the absentee bidder 
should complete the Bidding Order form, which can be found in the catalogue, on the 
website of the Sopot Auction House or in the galleries of the Sopot Auction House. 
The amount indicated by the bidder in the auction should not include the auction fee 
and additional fees, should be expressed in Polish zloty and in accordance with the 
table of increments. If the quoted amount does not match the amounts in the bets 
table, it will be lowered. The auctioneer does not accept an auction order, in which 
there is no indicated maximum amount to which the Sopot Auction House can fulfil 
the order. The Sopot Auction House will endeavour to buy the selected object at the 
lowest possible price, but not lower than the reserve price. If the bid given by the 
bidder is lower than the reserve price and at the same time is the highest bid, then a 
conditional transaction occurs. In the case of two or more orders with the same limit, 
the order of entries is the deciding factor. All bidding orders together with a 
photocopy of an identity document enabling verification of personal data should be 
sent (by post, fax or e-mail) or delivered personally to the gallery of the Sopot Auction 
House at least 24 hours before the auction starts. Subsequent orders may not be 
executed. 
 
3) People interested in bidding via telephone are required to submit a Bidding Order 
form, available in the catalogue, on the website of the Sopot Auction House or in the 
galleries of the Sopot Auction House. All bidding orders should be sent (by post, fax, 
e-mail) or personally to the gallery of the Sopot Auction House at least 24 hours 
before the auction. You are also required to submit a photocopy of your identity 
document for verification of your personal data. Subsequent orders may not be 
executed. Phone bidding can be recorded, placing an order constitutes agreement to 
record the phone call. In case of difficulties with the phone call, the bidder may 
specify on the order the limit to which the auction house employee will bid in the 
event of no phone connection. If no limit is specified on the order, the auction house 
employee considers in this case that the client offers at least the asking price. 
 
4) During bidding, both in person and by telephone, or through an employee of the 
Sopot Auction House, the bidder shall take personal responsibility for payment of the 
auctioned items, as described in detail in paragraph 3 of point 5 below, unless an 
agreement has been expressly agreed in writing by the Sopot Auction House that the 
bidder is the proxy of the identified third party accepted by the Sopot Auction House. 
 
5) The bidding service is not subject to a fee. The Sopot Auction House is committed 
to taking due diligence in the execution of orders, however, it is not responsible for 
failure to deliver such offers, unless the fault for lack of execution of orders is solely 
on the side of the Sopot Auction House. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
4. AUCTION PROCESS 
 
1) Items may be offered subject to a reserve price, which is the confidential minimum 
sale price agreed between the Sopot Auction House and the seller. 
 
2) The auctioneer may withdraw any item at any auction, again offer the item for sale 
in the event of an error or dispute as to the outcome of the auction (this applies also 
immediately after a hammer strike). In this case, the auctioneer may take any action 
she deems appropriate and reasonable. Should any dispute as to the outcome of the 
auction arise after the auction, the result of the auction is deemed final. 
 
3) The auctioneer starts the auction and decides on the amount of further bids. In 
order to achieve the reserve price of the object, the auctioneer and employees of the 
Sopot Auction House may submit bids on behalf of the seller without indicating that 
they are doing so, either by submitting successive bids or in response to bids 
submitted by other bidders. If there are no offers for an item, the auctioneer may 
consider the item to be unsold. 
 
4) The prices at the auction are quoted in Polish zloty and payment is expected in this 
currency. 
 
5) The bidder who has offered the highest amount accepted by the seller is the 
winner of the auction. A hammer strike by the auctioneer means acceptance of the 
highest bid and the conclusion of a sale agreement between the Sopot Auction House 
and the buyer. The risk and responsibility for the property being owned by the buyer 
is described in paragraph 6 below. 
 
6) Each postage sale of objects offered at the auction is also subject to the terms of 
the AUCTION CONDITIONS and CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY. 
 
5. ACQUIRED PRICE AND AUCTION COST 
 
1) An additional auction fee applies and is dependent on the amount of the final 
price. The fee is 18% for an item up to PLN 100 000 (inclusive) and 15% for an item 
above PLN 100 000. The auction fee also applies to after-auction sales in the event 
the item did not sell at auction. 
 
2) Unless otherwise agreed, the buyer is obliged to pay the claim within 14 days of 
the date of auction, regardless of obtaining an export permit or any other permit. 
Fees are to be paid in Polish zloty in cash, by card, or by bank transfer: 
 
a) The Sopot Auction House accepts payment by MasterCard and VISA; 
b) The Sopot Auction House accepts the payment by bank transfer to the auction 
gallery’s account. 
 
In the title of the transfer, please specify the name of the auction, the auction date 
and the item number. 
 
3) The ownership of the purchased property will not be transferred to the buyer until 
the Sopot Auction House receives the full purchase price for the item, including the 
auction fee. The Sopot Auction House is not obliged to transfer the item to the buyer 
until the payment is transferred from the buyer. A prior transfer to the buyer is not 
equivalent to the transfer of ownership of the object to the buyer or the exemption 
from payment of the buyer's purchase price 
 
6. RECEIPT OF PURCHASE 
 
1) Receipt of the auctioned items is possible after payment of the full purchase price 
and settlement of other payments to the Sopot Auction House. As soon as the buyer 
meets all requirements, he should contact the Sopot Auction House to arrange 
collection. 
 
2) The buyer should collect the purchased property within 30 days of the auction 
date. After that time, the auction house will send all the auctioned objects to an 
external warehouse and the buyer will be charged for transport and storage costs. 
The fee will depend on the warehouse operator and the type and size of the item. 
Acceptance of this condition is equivalent to accepting the rules of the storage 
company. After 30 days from the date of the auction, the buyer assumes the risk of 
loss and damage to the item, as well as burdens associated with such object, including 
the costs of insurance. The Sopot Auction House is responsible for the buyer for 
damage or loss of property, but only up to the purchase price of the item. 
 
 
 
 
 



 
 
 
3) For the convenience of the buyer, the Sopot Auction House free of charge provides 
the basic packaging of the item allowing for its collection. At the explicit request of 
the buyer, the Sopot Auction House can help you in contacting a specialised 
packaging and shipping company. Each such order is held under the responsibility of 
the customer. The Sopot Auction House is not responsible for poor rendering of 
services by carriers or other third parties. If a customer chooses the transport 
company himself, his representative should contact the Sopot Auction House at least 
24 hours before the scheduled pick up. 
 
4) The Sopot Auction House will require proof of identity before transferring the 
object to the buyer or his representative, who should additionally have a written 
authorisation from the buyer. 
 
7. NO PAYMENT 
 
Without prejudice to the other rights of the seller, if the purchaser fails to pay the full 
purchase price for the item within 14 days of the date of auction, the Sopot Auction 
House may apply one or more of the following remedies: 
 
a) store the object in the galleries of the Sopot Auction House or in a place at the risk 
and at the expense of the client; 
b) refrain from selling the property, retaining the existing fees for compensation; 
c) refuse the buyer's orders in the future or only accept such an order provided that a 
deposit is paid; 
d) calculate statutory interest at the rate of 12% per annum from the date of payment 
to the date of payment of the full purchase price; 
e) resell the object at auction or privately with estimates and minimum price 
established by the Sopot Auction House. If the second auction object is sold for an 
amount lower than the purchase price at which the buyer has auctioned the object, 
the delayed purchaser will be required to cover the difference with the costs of 
conducting an additional auction; 
f) initiate court proceedings against the buyer to recover arrears; 
g) deduct the buyer's claims against the Sopot Auction House on receivables resulting 
from other transactions; 
h) take any other action appropriate to the circumstances. 
 
 
8. CUSTOMERS’ PERSONAL INFORMATION 
 
In connection with the services provided and legal requirements related to the 
auction, the Sopot Auction House may require clients to provide personal information 
or in some cases (e.g. to check solvency, customer identity or to avoid counterfeiting) 
to obtain customer data from third parties. The Sopot Auction House may also use 
personal data provided by the client for marketing purposes, providing materials on 
products, services or events organized by the Sopot Auction House. By agreeing to the 
terms of the AUCTION CONDITIONS and giving personal details, customers agree that 
the Sopot Auction House may use this data for the above mentioned purposes. If you 
would like more information about our privacy policy, would like to correct your 
details, or unsubscribe from further marketing correspondence, please contact us on 
58 550 16 05. 
 
9. LIMITATION OF LIABILITY 
 
1) The Sopot Auction House excludes all guarantees other than those in the 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY to the fullest extent allowed by applicable 
laws.  
  
2) Subject to Clause 5 in paragraph 9, the sole responsibility of the Sopot Auction 
House shall be limited to the purchase price paid by the buyer. 

 
3) The Sopot Auction House is not liable for any errors or omissions in the information 
provided to clients and shall not be liable to any bidder for errors during the course of 
the auction or to the extent of the sale of the property. 
 
4) Subject to Section 5 of paragraph 9, the Sopot Auction House shall not be liable to 
the buyer for damages exceeding the purchase price referred to in paragraph 1 
above, regardless of whether such damage is characterized as direct, indirect, special, 
incidental or consequential. The Sopot Auction House is not obliged to pay interest on 
the purchase price. 
 
5) Nothing in these AUCTION CONDITIONS excludes or restricts the liability of the 
Sopot Auction House against the buyer resulting from any fraud or misleading or 
intentional misconduct. 
 
10. COPYRIGHT 
 
1) The seller does not provide the buyer with copyrights or the right to reproduce the 
item. 
2) Copyrights for all photographs, illustrations and texts related to the item, made by 
or for the Sopot Auction House, including the contents of this catalogue, are the 
property of the Sopot Auction House. They cannot be used by the buyer or other 
persons without the prior written consent of the Sopot Auction House. 
 
11. GENERAL PROVISIONS 
 
1) These AUCTION CONDITIONS, together with the subsequent amendments and 
supplements referred to in paragraph 1 above, and the CONDITIONS CONFIRMING 
AUTHENTICITY, shall exhaust all the rights and obligations between the parties in 
respect of the sale of the object. 
2) All submissions should be submitted in writing to the Sopot Auction House. Notices 
addressed to clients will be sent to the address given in the last correspondence with 
the Sopot Auction House. 
3) If any provision in the terms of the AUCTION CONDITIONS is void or unenforceable, 
the remainder of this agreement will continue to apply. No action or delay in 
exercising the rights arising from the AUCTION CONDITIONS does not constitute a 
waiver of the validity of all or part of the terms in the AUCTION CONDITIONS. 
4) The rights and obligations of the Auction House resulting from the AUCTION 
CONDITIONS also apply to the co-organiser of the auction CETOR Pty. Ltd. Bydgoszcz 
(Sopot Auction House in Bydgoszcz). 
 
12. APPLICABLE LAW 
 
The rights and obligations of the parties resulting from these AUCTION CONDITIONS, 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICATION, the auction, and any matters related to 
the above provisions shall be governed by Polish Law. The Sopot Auction House in 
particular highlights the following: 
 
1) the Act of 23 July 2003 on the protection of antiques and care for antiques (Journal 
of Laws No. 162, item 1568, amended) - export of certain objects outside the country 
requires the consent of the relevant authorities 
 
2) the Act of 21 November 1996 on museums (Journal of Laws of 1997, No. 5, item 24, 
amended) - registered museums have the right of first purchase of items directly at 
the auction for the auction price plus the auction fee 
 
3) the Act of 16 November 2000 on countering the transactions of funds from illegal 
or undisclosed sources and countering the financing of terrorism (Journal of Laws of 
2000, No. 116, item 1216, amended) The Auction House is obliged to collect personal 
data of purchasers performing transactions above EUR 15 000. 

 
CONDITIONS CONFIRMING AUTHENTICITY 

 
 
By the authenticity of the object we understand the proper attribution of the item’s 
author and the correct dating of the object. The Sopot Auction House guarantees the 
authenticity of the objects presented in this catalogue for 5 years from the date of 
sale by the Sopot Auction House with the following reservations: 
 
1) The Sopot Auction House guarantees the authenticity of the object only to the 
direct buyer of the object (the consumer). This warranty does not cover: 
 
a) subsequent owners of the item, including persons who have acquired it in a direct 
purchase in exchange for payment, by donation or inheritance; 
b) any item to which exists a dispute about its authorship; 
c) an item whose authorship is merely implied, which in the catalogue and on the 
certificate is marked with the following: no date of life after the artist's name and 
surname, the artist's name preceded by the initials only, the question mark in 
parentheses or without brackets ("?" or "(?)") Before or after the artist's name and 
surname: "Attributed "or" Attrib. "; 
 
 
 

 
 
 
d) an item created in the artist's style in a more or less a close circle of influence, 
which in the catalogue and on the certificate is marked with the use of "circle", 
"school" or "imitator" before or after the artist's name and surname; 
e) an item whose authorship is consistent with the generally accepted opinion of 
specialists, scholars and other experts; 
f) an item for which the catalogued date differs from the actual one by less than 
15 years; 
g) an item for which a correct definition of the century has appeared in dating; 
incorrect definition of a part of a century (half or quarter); 
h) items from the twentieth century, the nineteenth century and older, in which 
the actual dating is different from the one in the catalogue in favour of the object, 
i.e. the object turned out older than it was given in the description; 
i) an item whose description and date has been declared inaccurate using 
scientific methods or tests that were not generally accepted at the time of its 
release, or at that time were considered to be excessively expensive or unfeasible, 
or would, in all probability, result in a loss of value of the item. 
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