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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
GDAŃSK, 17 CZERWCA 2017



 fragment rysunku Henryka Siemiradzkiego, 
Muzyka kościelna, poz. 23, s. 20–21



WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 czerwca 2017 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 11–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (9)
17 czerwca (sobota) 2017, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, ul. Długa 2/3



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Juliusz 
Holzmüller 
(1876 Bolechów – 
1932 Lwów)

Na targ

gwasz, papier, 
36 × 61,5 cm  
w świetle 
passe-partout
sygn. l. d.: Juliusz 
Holzmüller

cena wywoławcza: 
3 500 zł

2
Juliusz 
Holzmüller 
(1876 Bolechów – 
1932 Lwów)

Wyjazd na targ, 
1912 r.

gwasz, papier, 
36,5 × 61,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: Juliusz 
Holzmüller

cena wywoławcza: 
3 500 zł

W latach 1897–1901 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni E. Cynka, J. Mehoffera i T. Axentowicza oraz, w latach 
1903–1904, w Monachium. W roku 1906 zamieszkał we Lwowie. Najczęściej posługiwał się techniką akwareli oraz sepią i tuszem. 
Malował pejzaże i widoki miast, lecz do historii przeszedł jako malarz koni. Były to sceny batalistyczne, stadniny i konie na tle przyrody. 
Prace artysty znajdują się w muzeach w Krakowie, Łańcucie i we Lwowie.
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3
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy k. Lwowa – 
1929 Bystra k. Bielska)

Czytający w altanie, 1917 r.

akwarela, papier, 68 × 48 cm
sygn. i dat. p. d.: JFałat/Bystra 1917
na odwrocie orzeczenie malarza i kon-
serwatora Stanisława Pochwalskiego 
z 1954 roku

cena wywoławcza: 38 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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4
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Łodzie w porcie w Cherbourg

akwarela, gwasz, papier, 34,5 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Hayden/Cherbourg

cena wywoławcza: 10 500 zł •

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy 
artysty odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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5
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Zabudowania

akwarela, papier, 36,8 × 53,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

cena wywoławcza: 9 400 zł •

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł 
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie 
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował 
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także 
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim 
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidual-
nych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. 
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za 
swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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6
Harry van der 

Weyden
 (1868–1952)

Łodzie, 1897 r. 

akwarela, papier, 
17 × 25 cm  

w świetle  
passe-partout 

sygn. i dat. p. d.: Harry 
Van der Weyden  

Nov.. 97

cena wywoławcza: 
3 000 zł

7
Jan Gasiński 
(1903 Wólka Grodziska – 1967 Gdynia)

Łodzie, 1945 r. 

akwarela, papier, 30,5 × 22,3 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. l. d.: JGasiński/Gdynia 1945

cena wywoławcza: 500 zł •

W latach 1927–1931 studiował historię sztuki w Wolnej Wszech-
nicy Polskiej w Warszawie pod kierunkiem W. Trojanowskiego, 
a od 1938 r. był członkiem gdańskiego ZPAP. W 1930 r. 
zamieszkał w Gdyni, gdzie wraz z M. Mokwą i A. Suchankiem 
brał aktywny udział w organizacji życia artystycznego. W latach 
1934–39 wystawiał w gdyńskiej „Galerii Morskiej”. Dwukrotnie 
(w 1950 i 1960 r.) był laureatem nagrody artystycznej miasta 
Gdyni, zaś w 1966 r. otrzymał nagrodę za całokształt twórczości 
plastycznej poświęconej tematyce morskiej. W jego twórczości 
przeważają obrazy o tematyce marynistycznej – są to niewielkich 
formatów wizerunki brzegu morskiego, portów, sceny z życia 
rybaków oraz pejzaże z Pomorza.

Kształcił się w Slade School of Fine Art w Londynie, pod okiem A. Legrosa, oraz w paryskiej Académie Julian pod kierunkiem J.-P. Laurensa, 
B. Constanta i J. Lefebvre’a. Mieszkając w Montreuil-sur-Mer, należał do kolonii artystów tworzących w okolicach Étaples (l'École d'Étaples). 
W 1914 r. przeniósł się do Anglii. Od 1891 r. regularnie wystawiał na Salonach paryskich, ale także w londyńskiej Royal Academy, Art Institute 
of Chicago (1896–1913) oraz w The Pennsylvania Academy of the Fine Arts (1901–09). Malował przede wszystkim impresjonistyczne 
pejzaże, również portrety.
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8
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

W zatoce gdańskiej, 1939 r.

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
gwasz, papier, 46,5 × 67 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. l. d.: W zatoce/gdańskiej/
Mokwa/1939

cena wywoławcza: 9 500 zł •

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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9
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Czterech Kozaków  
w pochodzie, 1898 r.

akwarela, papier, 15,2 × 24,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Juliusz Kossak/1898
papier nieznacznie naderwany w lewym 
górnym rogu

cena wywoławcza: 46 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy Berlinie.
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10
Piotr Michałowski 
(1800–1855)

Jeździec na koniu

akwarela, tusz, papier, 53 × 43 cm
na odwrocie orzeczenie dra Kazimierza 
Buczkowskiego, Kraków 20.03.1953 r.
opinia historyk sztuki Anny Zeńczak

cena wywoławcza: 29 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 
1832 roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę 
sztuki. W Paryżu podjął studia u N. T. Charleta. Szybko zyskał sławę znakomitego akwarelisty. 
W 1835 roku wyjechał do Londynu, by ostatecznie powrócić do rodzinnego Krakowa, 
a następnie, w 1837 r., osiąść w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. Tworzył sceny o charakterze militarnym oraz sceny 
rodzajowe. Prace z okresu paryskiego zdradzają inspirację artysty twórczością T. Gericaulta, 
widoczną szczególnie w przedstawieniach koni. Jest to najczęściej przewijający się w jego 
dorobku artystycznym motyw – a to w portretach konnych, a to w scenach batalistycznych, 
scenach z powstania listopadowego czy okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również 
znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz 
pogłębieniem psychologicznym. W jego artystycznym ouvre znalazły się autoportrety, portrety 
członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz liczne studia portretowe. 
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11
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 
1899 Kraków)

Wjazd cesarza 
Franciszka Józefa  
do Krakowa

według akwareli z 1880 r.
chromolitografia, papier, 
46,5 × 76,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. i dat. na płycie l. d.: 
Juliusz Kossak/1880

cena wywoławcza: 1 200 zł

12
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 
1899 Kraków)

Jan Sobieski  
na polowaniu 

według akwareli z 1879 r.
chromolitografia, papier, 
52,5 × 79 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na płycie p. d.: 
Juliusz Kossak/1879
wyd. Chromilit Lemercier et Co. 
w Paryżu
u dołu napis: JAN SOBIESKI 
NA POLOWANIU/TOWA-
RZYSTWO ZACHĘTY SZTUK 
PIĘKNYCH W KRÓLESTWIE 
POLSKIEM/CZŁONKOM SWOIM 
ZA ROK 1884/Oryginał jest 
własnością p. Juliusza Herma-
na w Warszawie

cena wywoławcza: 1 900 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek 
artystycznych P. Michałowskiego. W latach 1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otworzył własną pracownię, podjął też wieloletnią 
współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; malował epizody z bohaterskich dziejów narodu 
i tematy związane z życiem szlacheckiego dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych 
zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, 
czy Berlinie.
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13
Stanisław Witkiewicz 
(1851 Poszawsze/Litwa – 1915 Lovran/
Chorwacja)

Pochód wygnańców 1863 roku 
na Sybir

ołówek, papier, 20,5 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie odręczne napisy: 
Autentyczność rysunku Stanisława/
Witkiewicza stwierdzam/JWitkiewicz/
Warszawa/d. 1/I – 1927 oraz Autor: 
Stanisław Witkiewicz/Własność Jana 
Witkiewicza/Tytuł: Pochód wygnańców 
1863/na Sybir

cena wywoławcza: 9 000 zł

W latach 1868–1871 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, następnie 
zaś w Monachium. W 1875 r. przyjechał do Warszawy. W 1890 r. osiadł w Zakopanem. 
Ostatnie lata życia, ze względów zdrowotnych, spędził w Lovran. Ulubionym tematem jego 
prac był pejzaż tatrzański. Wykonał też m.in. prace o tematyce nawiązującej do wydarzeń 
powstania styczniowego. Poza malarstwem zajmował się teorią i krytyką sztuki. Swoje 
artykuły przez lata publikował na łamach tygodnika „Wędrowiec”. Był propagatorem kultury 
tatrzańskiej i stylu zakopiańskiego. Tworzył projekty w zakresie sztuki stosowanej inspirowane 
podhalańskim folklorem.
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14
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy k. Lwowa – 
1929 Bystra k. Bielska)

Za kościółkiem

akwarela, papier, 28 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jul Fałat

cena wywoławcza: 13 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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15
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina 
– 1936 Warszawa)

Las

kredka, papier, 32 × 28,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: LWyczół.., opis. p. d.: 
rysunek/oryginalny

cena wywoławcza: 25 000 zł

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył 
się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, 
podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu 
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do War-
szawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś 
w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując 
stanowisko profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP 
w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Prezentował 
swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz; 
w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, 
malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował 
pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego 
znamionuje realizm oraz wrażliwość  na zagadnienia światła i koloru.
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16
Aleksander Augustynowicz 
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Wyczekiwanie, 1912 r.

akwarela, papier, 62 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: Augustynowicz/1912
na odwrocie nalepka z warszawskiego 
Salonu Artystycznego Feliksa Richlinga 
oraz orzeczenie dra Kazimierza 
Buczkowskiego

cena wywoławcza: 6 000 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki 
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollósy’ego w Monachium. 
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. 
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. 
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżm Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego 
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głównie akwarelą. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak 
również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.



15AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

17
Apoloniusz Kędzierski 
(1861 Suchedniów – 1939 Warszawa)

Maki

akwarela, gwasz, tektura, 22 × 31,5 cm
sygn. p. d.: A. Kędzierski
na odwrocie nalepka warszawskiego 
Salonu Artystycznego Feliksa Richlinga

cena wywoławcza: 4 500 zł

Pierwsze lekcje malarstwa pobierał od J. Brandta, odwiedzając go w Orońsku. Naukę 
kontynuował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, zaś 
od 1886 r. w akademii monachijskiej pod kierunkiem N. Gysisa. W roku 1889 osiadł 
w Warszawie. Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a także do ugrupowania 
„Pro Arte”. Debiutował w roku 1882 w warszawskim TZSP. W następnych latach wystawiał 
wiele zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając medale i wyróżnienia, m.in. w Chicago, 
Paryżu, Lwowie. Interesowała go tematyka folklorystyczna; malował postacie w ludowych 
strojach, sceny z życia wiejskiego, pejzaże, martwe natury z kwiatami. Specjalizował się 
w technice akwareli, która począwszy od roku 1919 niemal całkowicie zdominowała jego 
twórczość. Artysta wykonywał też ilustracje, m.in. dla „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”, 
zajmował się malarstwem monumentalnym.
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18
Adam Setkowicz (?)
(1876 Kraków – 1945 tamże) 

Zaprzęg zimą 

akwarela, papier, 15 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. nieczytelnie p. d. prawdopodobnie 
jednym z pseudonimów artysty

cena wywoławcza: 1 100 zł 

19
Marian 
Szczerbiński 
(1900–1981)

Zimowy pejzaż, 
1952 r.

akwarela, papier, 
15,7 × 30,7 cm 
w świetle  
passe-partout
papier uszkodzony 
w lewej części
sygn. i dat. l. d.: 
MSZCZERBIŃSKI 
1952

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

Artysta związany ze środowiskiem krakowskim. Posługiwał się głównie techniką pastelu, w której przedstawiał 
martwe natury z kwiatami. Do ulubionych motywów artysty należały mimozy. Znane są również jego pejzaże.

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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20
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Widok na Świnicę z Bystrego, 
1928 r.

akwarela, papier, 47,5 × 67,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.:  
Stefan Filipkiewicz/1928

cena wywoławcza: 5 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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21
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina 
– 1936 Warszawa)

Portret górala z fajką

kredka, tektura, 33 × 27 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: LWycz
Na odwrocie potwierdzenie autentyczno-
ści przez Jerzego Kollera, wieloletniego 
kustosza i wicedyrektora Muzeum 
Wielkopolskiego (obecnie Muzeum 
Narodowego w Poznaniu): Stwierdzam 
autentyczność/rys. węglowego Leona/
Wyczółkowskiego/Poznań 18III32  
Dr Koller

cena wywoławcza: 15 000 zł

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył 
się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, 
podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu 
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do War-
szawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś 
w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując 
stanowisko profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP 
w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Prezentował 
swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz; 
w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, 
malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował 
pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego 
znamionuje realizm oraz wrażliwość  na zagadnienia światła i koloru.
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22
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 
1938 Kraków)

Kobieta z chryzantemami

pastel, tusz lawowany, papier, 
63,5 × 46 cm w świetle oprawy
sygn. p. d.: T. Axentowicz
Na odwrocie autorski opis zielonym 
atramentem: T. Axentowicz/Kraków 23/
XI 936 oraz napis własnościowy: Karol 
Karłowicz.

cena wywoławcza: 35 000 zł

W latach 1878–1882 kształcił się w akademii monachijskiej, uczęszczając do pracowni 
G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, 
gdzie kontynuował naukę pod kierunkiem E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu przebywał do 
1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. Po powrocie do 
Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. 
Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne 
podróże, m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę 
malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe Nationale des 
Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, a od 
1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć wpływ symbolizmu 
oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy kresowe, szczególnie 
sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki wytwornych, 
eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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23
Henryk Siemiradzki 
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa – 
1902 Strzałków)

Muzyka kościelna, 1901 r.

Projekt polichromii dla Filharmonii 
Warszawskiej
ołówek, tusz, papier, 
69,5 × 40,5–12,5 cm 
w świetle passe-partout
opisany ołówkiem na odwrocie: Henryk 
Siemiradzki – „Muzyka/Kościelna” do 
obrazów dekoracyjnych/w Filharmonii 
Warszawskiej – 1901

cena wywoławcza: 36 000 zł

Henryk Siemiradzki wykonał dwa malowidła dekorujące 
wzniesiony w latach 1900–1901 gmach Filharmonii War-
szawskiej. Były to dwa panneau, umieszczone w przyłuczach 
sceny koncertowej, przedstawiające alegorie muzyki kościelnej 
i muzyki świeckiej. Malowidła te, będące ostatnimi większymi 
dziełami artysty, uległy zniszczeniu wraz z całym budynkiem 
podczas II wojny światowej.

(…) Mniej udatnie przedstawioną została Muzyka „sacra”. 
Osobą, na którą mają działać boskie pienia anioła i gra świętej 
dziewicy, jest stary filozof, zagłębiony w uczone księgi zagadnień 
Boga i człowieka. Budzi go i odrywa niejako od nierozwiązanych 
hypotez anioł i wskazuje za wypoczynek umysłu – muzykę 
poważną, świętą, klasyczną. Uspokajający i uszlachetniający 
wpływ tej muzyki ma zapewne wyobrażać starzec, słuchający 
harmonii tonów w skupieniu ducha, oparłszy głowę na dło-
niach. Obie te dekoracje bardzo dobrze się prezentują, a przy 
oświetleniu elektrycznym nawet wyjątkowo dobrze, ozdabiając 
salę i działając niewymownie harmonijnie dla oka.

Stanisław Lewandowski, Henryk Siemiradzki,  
Warszawa-Kraków, 1904 r., s. 121

Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w akademii w Peters-
burgu. Edukację malarską kontynuował przez rok u K. Piloty’ego w Monachium, gdzie nawiązał 
kontakty z polonią skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Na stałe Siemiradzki osiadł 
w Rzymie, ale utrzymywał kontakty z akademią petersburską. Był najbardziej utytułowanym 
z polskich malarzy, członkiem paru liczących się akademii europejskich i kawalerem wielu 
cennych odznaczeń. Artysta osiągnął mistrzostwo w komponowaniu wielopostaciowych, 
pełnych patosu i nasyconych kolorem scen. Głównym źródłem tematów był dla niego 
antyk, a zwłaszcza schyłek cesarstwa rzymskiego. Z pasją i pietyzmem odtwarzał antyczną 
architekturę, galerie antycznych rzeźb, śródziemnomorską roślinność. Miał genialny zmysł 
dekoracyjny, niespotykane wyczucie gry świateł i umiejętność wyrafinowanego prowadzenia 
linii konturu. W 1879 r. Siemiradzki ofiarował narodowi polskiemu monumentalny obraz 
„Pochodnie Nerona” i zapoczątkował w ten sposób utworzenie krakowskiego Muzeum 
Narodowego.

zdjęcie malowidła zamieszczone w: 
S. Lewandowski, Henryk Siemiradzki, 
Warszawa 1904, s. 120
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24
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Portret kobiety, 1899 r.

tusz lawowany, kredka, papier, 
32 × 26,5 cm
sygn. i dat. l. g.: B. Janowska/Monachium 
(?)/1899

cena wywoławcza: 3 600 zł •

25
Bronisława Rychter-Janowska 
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Portret Zofii, 1916 r.

ołówek, papier, 26 × 18,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Bronisława Rychter 
Janowska 1916, opis. p. g.: Zofja 
Januszajferowa (?)
papier z brązowymi plamkami

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, 
A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. Naukę kontynuowała w Akademii 
Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do Szwaj-
carii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem 
artystycznym Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach 
TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas pobytu we 
Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace 
na wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną 
ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. Rychter-Janowska była 
niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych 
plenerów i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej 
zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity często zestawiane 
z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czer-
wieni. Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno 
w pejzażach, jak i w znanych przedstawieniach dworków.
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26
Włodzimierz Tetmajer 

(1861 Harklowa k. Nowego Targu – 
1923 Kraków)

Studium chłopki

ołówek, karton, 34 × 26 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: WT

cena wywoławcza: 3 000 zł

27
Stanisław Sawiczewski 

(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Kobieta z kontrabasem

kredka, papier, 20 × 12,2 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 400 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edukację artystyczną 
kontynuował w akademii monachijskiej w latach 1890–93 u O. Seitza oraz w prywat-
nej pracowni Ažbego (studiował tam m.in. z E. Okuniem i M. Trzebińskim). Uczył się 
również w Wiedniu oraz w szkole artystycznej we Wrocławiu w latach 1893–96. Na 
stałe mieszkał w Warszawie, gdzie wystawiał w TPSP z ugrupowaniem artystycznym 
Pro Arte. W 1921 roku został profesorem w nowopowstałej Szkole Sztuk Pięknych 
im. W. Gersona w Warszawie. Był pejzażystą, malarzem aktów, ciekawych widoków 
miejskich oraz scen rodzajowych. Niezwykle cenne są widoki miast – Gdańska, 
Krakowa, Lublina – przedstawiające zabytki architektury oraz miejskie zaułki 
z dokumentacyjną dokładnością. Sawiczewski był również doskonałym portrecistą, 
dzięki wnikliwej obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najciekawsze cechy 
osobowe. Jako rysownik współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym; ilustrował 
też książki dla wydawnictw lwowskich.

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. 
W okresie 1875–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych 
w Krakowie, we Wiedniu, w latach 1886–1889 w Mona-
chium, a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 
1889–1895 ponownie studiował w Krakowie pod kierunkiem 
J. Matejki. Artysta był zafascynowany polską wsią. Z nie-
zrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego 
życia podkrakowskich chłopów, upatrując w nich jedynych 
nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków pol-
skości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań 
i codziennej pracy chłopów. Jego obrazy emanują atmosferą 
ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował 
wielofiguralne sceny, którym nadawał swoistą dramaturgię. 
Artysta posługując się plamą barwną o miękkim modelunku, 
tworzył syntetyczne, śmiało kadrowane przedstawienia, często 
z dominantą kolorystyczną.



24 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

29
Józef Brach 
(1 poł. XX w.)

Widok kościoła

ołówek, papier, 39,7 × 29,5 cm
sygn. l. d.: J. Brach

papier częściowo podklejony, naddarcia krawędzi

cena wywoławcza: 600 zł

28
Józef Brach 
(1 poł. XX w.)

Kościół św. Barbary w Mikuszowicach

ołówek, papier, 41 × 29 cm
sygn. p. d.: JBrach, opis. p. d.: MIKUSZOWICE/Kościół św. Barbary
podklejone rozdarcie papieru na długości ok. 17 cm, naddarte 
krawędzie

cena wywoławcza: 600 zł

30
Jan Kanty Gumowski 
(1883 Krościenko – 
1946 Kraków)

Dzwonnica 
przy klasztorze 
tuchowskim

litografia, papier, 
40,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. p. d.: J. Gu-
mowski/Dzwonnica przy 
klasztorze Tuchowskim

cena wywoławcza: 250 zł

W l. 1902–1909 studiował pod kierunkiem 
J. Mehoffera oraz K. Laszczki w krakowskiej 
akademii. W czasie studiów podjął pracę w kra-
kowskim Muzeum Narodowym, gdzie zajmował 
się inwentaryzacją zabytków. Po otrzymaniu 
stypendium Czartoryskich wyjechał w podróż 
artystyczną kolejno do Włoch, Monachium 
i Paryża. W okresie I wojny światowej walczył 
w I Brygadzie Legionów. Na początku swojej 
artystycznej kariery zwracał się ku przedsta-
wieniom pejzaży i tematyce religijnej. W czasie 
służby w Legionach uwieczniał wizerunki Jó-
zefa Piłsudskiego i innych dowódców. Zasłynął 
przede wszystkim jako autor przedstawień 
architektonicznych. Wykonał realistyczne 
studia rekonstrukcyjne Krakowa z 1 poł. XVIII 
w., Warszawy z XVII w. oraz dawnego Biecza 
i Tarnowa. Tworzył w wielu technikach: oleju, 
akwareli, ołówku oraz litografii. Artysta zajmował 
się również ilustracją książkową.
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31
Jerzy Hoppen 

(1891 Kowno – 1969 Toruń)

Czaty

akwaforta, miękki werniks, papier, 
34 × 26,3 cm (odcisk płyty)

sygn. ołówkiem p. d.: Jerzy Hoppen, opis. 
ołówkiem l. d.: „Czaty”

cena wywoławcza: 1 600 zł •

32
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Nagrobki królewskie w Kaplicy 
Zygmuntowskiej

litografia, papier, 65 × 46 cm
sygn. na kamieniu p. d.: LWyczółkowski
po konserwacji

cena wywoławcza: 400 zł

Rozpoczętą w 1913 r. w krakowskiej akademii naukę kontynu-
ował w Petersburgu, Wilnie i Paryżu. Związany jako wykładowca 
z Uniwersytetem Wileńskim, następnie zaś z Wydziałem Sztuk 
Pięknych UMK w Toruniu, na którym do 1961 r. prowadził 
zakład grafiki. Poza grafiką zajmował się również malarstwem, 
tworzył ilustracje do książek i exlibrisy. Wydał trzy teki graficzne 
z ilustracjami Wilna. Twórczość swą prezentował podczas 
licznych wystaw w kraju i za granicą. Prace artysty znajdują 
się m.in. w zbiorach British Museum w Londynie i Bibliotheque 
Nationale w Paryżu.
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33
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Hucuł na saniach, 1919 r.

akwarela, gwasz, tektura, 90 × 68,5 cm
sygn. i dat. L. d.: Sichul 919

cena wywoławcza: 9 500 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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34
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy k. Lwowa – 
1929 Bystra k. Bielska)

Bystra, 1910 r.

akwarela, tektura, 44 × 93,5 cm
sygn. i dat. l. d.: JFałat/Bystra 1910
plama w prawym górnym rogu, zagięcia 

cena wywoławcza: 24 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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35
Jan Konarski 
(1850–1918)

Na polowanie

akwarela, papier, 37,3 × 49,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Konarski

cena wywoławcza: 5 500 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. Jego obrazy 
inspirowane były twórczością Alfreda Wierusza Kowalskiego, a przez niektórych badaczy 
postać Konarskiego była nawet identyfikowana z tym znakomitym artystą. Być morze malarz 
sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz (ur. 1856 – zm. 
podczas I wojny światowej). Obrazy zagadkowego Konarskiego charakteryzują się niezwykłym 
realizmem w oddaniu dynamicznych przedstawień z życia polskiej wsi.
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36
Józef Guranowski 
(1852 Warszawa – 1922 tamże)

Las zimą, 1916 r.

gwasz, papier, 44 × 70,5 cm
sygn. i dat. p. d.: J. Guranowski/1916 r.

cena wywoławcza: 4 200 zł

Malarz i dekorator teatralny. Od 1868 roku uczył się u A. Malinowskiego jako aplikant 
w Dekoratorni Warszawskich Teatrów Rządowych. Współpracował również z teatrami 
w Dąbrowie Górniczej i w Sosnowcu. W latach 1891–1908 razem z K. Klopferem został 
głównym dekoratorem WTR. Od 1911 roku całkowicie poświęcił się malarstwu sztalugowemu. 
Brał aktywny udział w wystawach TPSP. Malował głównie pejzaże, rzadziej widoki wnętrz. 
Tworzył realistyczne, niemalże drobiazgowe wiejskie i leśne widoki. Jego ulubionym motywem 
były drzewa – malowane ze szczególną wrażliwością rysunkową i kolorystyczną.
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37
Adam Batycki 
(1886 Przemyśl – 
1970 Poznań)

Słoneczniki 
w ogrodzie, 
1932 r.

akwarela, papier, 
52 × 74.5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
ABatycki/1932

cena wywoławcza: 
3 000 zł •

38
Wacław 
Masłowski 
(1853 Włodawa – 
1926 Warszawa)

W drodze do 
kościoła

akwarela, papier, 
25 × 40 cm  
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: 
W. Masłowski

cena wywoławcza: 
2 500 zł

W Monachium studiował malarstwo. W latach 1922–1932 nauczał rysunku w szamotulskim gimnazjum. W 1940 r. został wywieziony 
przez Niemców do Sanoka. W tamtejszej Szkole Handlowej zatrudnił się jako nauczyciel techniki reklamowej. Tworzył w technice olejnej 
i akwareli, głównie scenki rodzajowe oraz pejzaże. W latach 30. wykonywał polichromie w kościołach w Modlinie i Wronkach. Był członkiem 
Stowarzyszenia Artystów.

Malarz i architekt. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Specjalizował się w technice akwareli. Dzieła artysty zdradzają 
jego pasję architektoniczną. Motywy kościołów, cerkwii, czy chat były, obok pejzażu, częstym tematem jego prac.
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39
Franciszek Turek 
(1882 Kraków – 1947 tamże)

Widok Doliny Będkowskiej, 
1926 r.

akwarela, papier, 62 × 91 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: FrTurek/8926

cena wywoławcza: 4 600 zł

Studia odbył w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej. W Krakowie tez kontynuował 
naukę w tamtejszej ASP w pracowniach J. Mehoffera, J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. 
Dyplom uzyskał w 1907 roku. Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym: był współza-
łożycielem ZPAP, członkiem TPSP, a także należał do zarządu Towarzystwa Miłośników 
Historii i Zabytków Miasta Krakowa. W swojej twórczości głównie posługiwał się techniką 
akwareli. Z wielkim zamiłowaniem i znawstwem uwieczniał widoki krakowskiego starego 
miasta. W 2001 roku w Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie odbyła się monograficzna 
wystawa prac artysty.
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41
Leonard Pękalski 
(1896 Grójec – 
1944 Warszawa)

Hucuł na koniu, 
1934 r.

akwarela na podry-
sowaniu ołówkiem, 
papier, 32 × 42 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
Leonard Pękalski 34

cena wywoławcza: 
3 800 zł

W. l. 1913–1918 uczył się u E. Trojanowskiego w warszawskiej SSP. Wziął udział w wojnie bolszewickiej. Razem z Felicjanem Szczęsnym 
Kowarskim zorganizował Zakład Graficzny Sztuka, od 1924 r. pracował w krakowskiej ASP jako asystent w katedrze malarstwa dekoracyjnego 
i grafiki. W 1928 r. przeniósł się do Warszawy, by w 1932 r. zostać profesorem malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej SSP. Był autorem wielu 
polichromii, uprawiał również malarstwo sztalugowe i rysunek. W najwcześniejszych pracach artysty widać wpływ S. Wyspiańskiego, później 
stylistyka jego prac ewoluowała w kierunku uproszczenia formy. Pękalski sięgał do tematyki mitologicznej, starotestamentowej. W twórczości 
jego widoczne są inspiracje malarstwem francuskim – w martwych naturach nawiązywał do P. Cézanne’a i J.B. Chardina, w tematyce 
batalistycznej odnosił się z kolei do F. Goi i E. Maneta. Podczas wojny przyciemnił paletę barwną, co dodatkowo podkreślało dramatyzm dzieł.

Najczęściej przedstawianymi przez artystę motywami były pejzaże górskie. Tworzył w technice akwareli. Prace jego znajdują się w Muzeum 
Okręgowym w Lesznie.

40
Mieczysław Karol 
Hebenstreit 
(1887–1932)

Leśny pejzaż 
zimowy, 1929 r.

akwarela, 
papier, 49 × 77 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
K. Hebenstreit 1929.

cena wywoławcza: 
3 500 zł
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42
Stanisław Górski 
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Juhas

pastel, tektura, 48,5 × 34 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Studiował w krakowskiej ASP – w latach 1909–1914 w pracowni J. Pankiewicza, zaś 
w latach 1916–1917 u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Wystawiał 
m.in. w na krakowskiej Wystawie Niezależnych w roku 1926 oraz w warszawskim TZSP. 
Ulubione tematy Górskiego związane były z Podhalem, malował sceny rodzajowe, studia 
portretowe górali i góralek, podhalańskie pejzaże. Znaczna część wczesnego dorobku artysty 
spłonęła w czasie wojny.
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43
Henryk Szadkowski 
(ur. 1937 r.)

Akt

pastel, papier, 63 × 48,5 cm
sygn. l. d.: H. Szadkowski

cena wywoławcza: 2 600 zł
Artysta związany ze środowiskiem lwowskim. Specjalizował się w technice pastelu. Znany 
jest ze zmysłowych, utrzymanych w subtelnej kolorystyce przedstawień kobiet.
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44
Kazimiera Dziekońska 
(1851 Mazurkowszczyzna lub Wilno – 
1934 Warszawa)

Głowa kobiety

pastel, papier, 27 × 22 cm
sygn. po lewej: D. KASIMIR.
na odwrocie nalepka z francuskiej 
wystawy 

cena wywoławcza: 2 200 zł

Działała początkowo w Warszawie, biorąc udział m.in. w wystawach TZSP. Następnie podjęła 
studia w Paryżu. Wystawiała w salonach Société des Artistes Français oraz w Palais de 
l’Industrie. W 1896 r. osiadła w Stanach Zjednoczonych. W latach 20. prezentowała swoją 
twórczość w warszawskiej Zachęcie. Na początku lat 30. wróciła do Polski. Malowała przede 
wszystkim portrety, a także sceny rodzajowe, posługując się najchętniej techniką pastelu.
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45
Tymon Niesiołowski 
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt siedzący

sangwina, papier, 39,4 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Kształcił się w Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera, S. Wyspiańskiego i T. Axentowi-
cza. Należał do takich ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska, 
Ekspresjoniści polscy oraz Rytm. W 1926 roku zamieszkał w Wilnie, gdzie pracował jako 
wykładowca w szkole rzemiosł artystycznych. Od 1937 r. prowadził pracownię malarstwa 
monumentalnego na uniwersytecie w Wilnie. Po II wojnie światowej osiadł w Toruniu, 
zajmując się pracą dydaktyczną na Wydziale Sztuk Pięknych tamtejszego uniwersytetu. 
Artysta uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając 
liczne nagrody. W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. 
Twórczość Niesiołowskiego ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku 
syntezy, inspirowanej malarstwem Paula Gauguina czy Władysława Ślewińskiego, aż po 
koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. W okresie powojennym chętnie stosował 
stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje postaci, wyraźny kontur. Artysta malował 
martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego ulubionych tematów należał wizerunek 
kobiety, szczególnie zaś akt.
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47
Tymon Niesiołowski 

(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt

kredka, papier, 38 × 24,8 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 1 900 zł •

46
Tymon 
Niesiołowski 
(1882 Lwów – 
1965 Toruń)

Akt leżący

kredka, papier, 
25,3 × 39,5 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
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48
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze I, 1922 r.

akwarela, papier, 12,7 × 17,5 cm 
sygn. p. d.: 20/922/Mokwa 

cena wywoławcza: 2 300 zł •

49
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglowiec na morzu, 1922 r.

akwarela, papier, 12,7 × 17,5 cm
sygn. p. d.: 22/922/Mokwa 

cena wywoławcza: 2 300 zł •

50
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze II, 1922 r.

akwarela, papier, 12,7 × 17,5 cm 
sygn. p. d.: 28/922/Mokwa 

cena wywoławcza: 2 300 zł •

51
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Parowiec na morzu, 1922 r.

akwarela, papier, 12,7 × 17,5 cm 
sygn. p. d.: 27/922/Mokwa 

cena wywoławcza: 2 300 zł •



52
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Morze, l. 60.

akwarela, gwasz, papier, 48,8 × 64 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Mokwa
papier w prawym górnym rogu 
naderwany

cena wywoławcza: 8 400 zł •

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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53
Chaim Goldberg 
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Widok na mój  
Kazimierz Dolny, 1996 r.

akwarela, tusz, papier, 54,5 × 73,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Chaim Goldberg 96

cena wywoławcza: 9 500 zł •

Malarz, rzeźbiarz. W Polsce był autorem m.in. pomnika Mickiewicza i Puszkina, odsłoniętego 
w 1953 w Polanicy Zdroju. Po wyjeździe w 1955 za granicę został czołowym reprezentantem 
malarstwa przedstawiającego nieistniejący świat żydowskich sztetli. Malował głównie rodzinny 
Kazimierz Dolny. Twórczość malarska i rzeźbiarska przyniosła mu sławę za granicą, jego prace 
są dziś m.in. w zbiorach Metropolitan Museum of Art i Museum of Modern Art. W Nowym 
Jorku, National Gallery of Art, Smithsonian Institute w Waszyngtonie, Museum Yad Vashem 
w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie.
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54
Jan Rubczak 
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Przełom Dunajca

akwarela, papier, 33 × 48 cm 
sygn. po prawej: Jan Rubczak
na odwrocie nalepka Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
z nazwiskiem artysty i tytułem „Skała 
samobójców”

cena wywoławcza: 14 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.



42 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

55
Stanisław Noakowski 
(1867 Nieszawa – 1928 Warszawa)

Taras pałacu, 1913 r.

tusz, akwarela, papier, 22 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: monogram wiązany SN

cena wywoławcza: 1 700 zł

Studiował architekturę w Petersburgu. Lata 1899–1918 spędził w Moskwie, wykładając 
kompozycję i historię sztuki w tamtejszej Stroganowskiej Szkole Przemysłu Artystycznego, 
a także na wydziale architektury Szkoły Malarstwa, Rzeźby i Architektury. Działalność 
pedagogiczną kontynuował po powrocie do Polski w 1918 r., m.in. na Politechnice War-
szawskiej oraz w stołecznej i krakowskiej akademii. Od 1922 r. należał do Stowarzyszenia 
Artystów Polskich Rytm. Na oeuvre artysty składają się przede wszystkim akwarele i rysunki 
przedstawiające motywy architektoniczne, stylowe wnętrza – starorosyjskie, europejskie, ale 
również wyimaginowane. Noakowski tworzył ponadto projekty okładek książek, plakatów, 
scenografii. Był autorem wielu artykułów z dziedziny historii sztuki. Wielokrotnie nagradzany 
za swoją twórczość, której najlepszym okresem zwykło się uważać lata po 1912 roku. Duża 
część dorobku artysty zginęła podczas obydwu wojen, zachowane prace znajdują się dziś 
w wielu kolekcjach prywatnych i publicznych, m.in. w muzeach narodowych Krakowa, 
Kielc, Szczecina i Gdańska.
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56
Stanisław Chlebowski 
(1835 Pokutyńce – 1884 Kowanówko 
k. Poznania)

Dziedziniec renesansowego 
pałacu

akwarela, papier naklejony na tekturę, 
21 × 27,5 cm
sygn. p. d.: St. Chlebowski
Na odwrocie potwierdzenie autentyczno-
ści przez Przemysława Michałowskiego, 
Poznań 28.08.1987 r.

cena wywoławcza: 5 000 zł

W młodości pobierał lekcje rysunku u A. Wicherskiego i R. Chojnackiego. Studiował 
w l. 1853–1859 na akademii petersburskiej. Już wówczas odnosił sukcesy, zdobywając 
m.in. złoty medal oraz stypendium na studia zagraniczne za Poselstwo kozackie u Katarzyny 
II. Artysta wyjechał na nauki do Monachium, a następnie do Paryża, skąd wyruszał do Belgii, 
Włoch i Hiszpanii. Rok 1864 był przełomowym dla jego artystycznej kariery: wyjechał do 
Konstantynopola na dwór sułtana Abdul-Azisa, gdzie spędził 12 lat, zostając jego nadwornym 
malarzem. W tym czasie powstał album z 68 podobiznami sułtana, a także wiele obrazów 
o tematyce batalistycznej. Od 1873 r. regularnie wyjeżdżał do Kairu, gdzie m.in. wykonał 
portret Sefer Paszy (Władysława Kościelskiego). W tym czasie wciąż powracał do Europy, m.in. 
do Wiednia, Drezna, Paryża, do którego w 1876 r. się przeprowadził. Korzystając z licznej 
kolekcji rzemiosła przywiezionego z Konstantynopola, malował sceny rodzajowe, haremowe, 
kompozycje batalistyczne. W 1881 r. powrócił do Krakowa. Jego prace wystawiano m.in. 
w krakowskim i warszawskim TPSP, Salonie Krywulta, we Lwowie, na salonach paryskich.
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57
Jean Peske  
(Jan Mirosław Peszke) 
(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Kamieniarze

pastel, papier, 31 × 48 cm  
w świetle passe-partout
sygn. pieczęcią autorską l. d.:  
ATELIER/PESKÉ

cena wywoławcza: 4 000 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930,  
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m. in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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58
Zygmunt Ajdukiewicz 
(1861 Witkowice k. Tarnobrzegu – 
1917 Wiedeń)

Przedmieście

akwarela, papier, 20,7 × 34,3 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z. Ajdukiewicz

cena wywoławcza: 4 000 zł

Kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w akademiach Wiednia i Monachium. 
Tuż po skończeniu studiów osiadł w Wiedniu, zdobywając swoją twórczością uznanie wśród 
tamtejszej arystokracji. W 1893 r. odbył podróż do Paryża. Dużo wystawiał, m.in. w Salonie 
Krywulta w Warszawie, w krakowskim TPSP, w warszawskim TZSP, a także we Lwowie, 
Wiedniu, Berlinie, Monachium i Pradze. Tematami prac artysty były sceny rodzajowe, 
wojskowe, myśliwskie, a także portrety. Do wiedeńskiego pałacu cesarskiego wykonał 
cykl poświęcony historii Złotego Runa. Artysta znany jest także jako ilustrator „Potopu” 
H. Sienkiewicza oraz autor cyklu rysunków, ilustrujących życie T. Kościuszki.
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Naukę rzemiosła artystycznego rozpoczął na Sycylii, następnie kontynuował ją w Neapolu 
i Rzymie na akademii sztuki użytkowej. Malował obrazy o tematyce religijnej, alegorycznej, 
a także portrety i pejzaże. Posługiwał się przeważnie techniką akwareli. Uprawiał również 
malarstwo monumentalne, dekorując pałace i kościoły. Brał udział w wielu wystawach 
w kraju i za granicą, m.in. w Chile i Paryżu.

59
Alessandro Abate 
(1867 Katania – 1953 tamże)

Taormina, ok. 1900 r.

akwarela, papier, 28,2 × 19,2 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: ABATE/TAORMINA

cena wywoławcza: 2 500 zł
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60
Artysta nieokreślony 
(XIX/XX w.)

Willa neapolitańska

akwarela, papier, 49 × 32 cm 
w świetle oprawy
sygn. nieczytelnie p. d.: E. Ar…

cena wywoławcza: 3 500 zł
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61
Adam Międzybłocki 

(1883 Gryszkańce k. Sejn – 
1956 Gdańsk)

Wilno, 1948 r.

akwarela, papier, 23,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: A. Międzybłocki/1948

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. 
W czasie I wojny światowej przebywał na Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. Swoje 
prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku 
miała miejsce indywidualna wystawa prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości przedstawiał widoki 
miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich zabytkowej architekturze.

62
Jerzy Gnatowski 
(1928 Łomża – 2012 
Kazimierz Dolny)

Nad wodą, 2006 r.

akwarela, papier, 
17,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. podwójnie 
l. d.: Jerzy Gnatowski 
2006/Jerzy Gnatowski 
18.XI.2006 (Los 
Angeles)

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych w Toruniu. Związany z Kazimierzem Dolnym nad Wisłą, gdzie malował pejzaże, posługując się 
ulubioną techniką akwareli. Wystawiał zarówno w kraju, jak i za granicą. Należał do Brytyjskiej i Królewskiej Akademii Akwareli.
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63
Józef Wodziński 
(1859 Korytnica – ok. 1915) 

Park w Lewkowie

akwarela, gwasz, papier, 37 × 30,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Wodziński/Lewków

cena wywoławcza: 3 800 zł

Początkowo kształcił się w pracowniach W. Gersona i A. Kamińskiego, a w latach 1878–1881 
kontynuował zdobywanie umiejętności artystycznych w krakowskiej SSP. Od 1881 do 
1884 roku studiował w akademii monachijskiej u O. Seitza, a później w Wiedniu. W latach 
1881–1897 wystawiał swoje prace, m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Malował sceny 
kostiumowe i nadmorskie pejzaże, pracował jako ilustrator dla zagranicznych czasopism.
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64
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Domy w pejzażu zimowym, 
1904 r.

akwarela, gwasz, tektura, 22 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkiewicz/1904 

cena wywoławcza: 5 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, 
L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa deko-
racyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej 
ASP, a w 1936 r. został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do 
warszawskiego TZSP, był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną 
głównie pod wpływem Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając 
w latach 1927–33 w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do 
Radziszowa pod Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbał-
tyckim; malował m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe 
natury i kwiaty. Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone 
są szerokimi, zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy 
często kolorystyczny element kompozycji. 
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65
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Nowy Jork)

Bukiet kwiatów w wazonie

akwarela, gwasz, papier, 58,5 × 42,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 22 000 zł •

Początkowo studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 kontynuował 
naukę w krakowskiej ASP; w 1922 r. uczęszczał do prywatnej pracowni A. Archipenki 
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris. Dwa 
lata później osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu 
galeriach Paryża, m.in.: Bernheim, de France, Le Portique. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa 
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku. Współpracował z Associated 
American Artists Gallery i French Art Gallery; przez wiele lat wykładał w Art Students League. 
W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. Powracającym wciąż 
tematem były także sceny z życia Żydów. Z czasem ekspresja obrazów artysty pogłębiła 
się; Menkes zaczął budować formy wyłącznie plamą barwną, nakładając farbę szybko 
i spontanicznie. Gama kolorystyczna uległa zawężeniu do nasyconych brązów, żółcieni, 
czerwieni, zieleni i aksamitnej czerni; mocny, zmysłowy kolor artysta rozgrywał w wielu 
niuansach nadając mu wewnętrzny blask. Syntetycznie traktowane postacie obrysowywał 
wyrazistym, miejscami zanikającym konturem.
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66
Balthasar Kłossowski de Rola, 
zw. Balthus 
(1908 Paryż – 2001 Rossinière/
Szwajcaria)

Valérie, 1993 r.

litografia barwna, papier, 47 × 36 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Balthus, opis. 
ołówkiem l. d.: 58/100

cena wywoławcza: 10 000 zł 

Światowej sławy artysta pochodzenia polskiego. Malarstwo studiował w Paryżu. W latach 
1961–1977 był dyrektorem Akademii Francuskiej w Rzymie. Czerpiąc z tradycji malarstwa 
europejskiego, szczególnie włoskiego quattrocenta,  stworzył własny styl, charakteryzujący się 
m.in. wyrafinowaną paletą oraz nastrojem. Malował portrety, akty, sceny figuralne, pejzaże, 
wykonywał także scenografie teatralne oraz ilustracje do książek. Dzieła jego znajdują się 
w największych muzeach świata, m.in. w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, 
Musée d’Orsay w Paryżu, Tate Gallery w Londynie oraz w prywatnych kolekcjach.
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67
Henryk Siemiradzki 
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa – 
1902 Strzałków)

Studium z natury do sceny 
rodzajowej, l. 1870–1880

ołówek, pastel, papier, 43 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
napis odręczny p. d.: Henryk 
Siemiradzki/Studjum z natury/do sceny 
rodzajowej/Rzym (…) –Grudzień
na odwrocie napis odręczny: H. SIE-
MIRADZKI – zakup od syna ARTYSTY 
– RZYM. Circa 1870 – 1880-

cena wywoławcza: 8 000 zł

Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w akademii w Peters-
burgu. Edukację malarską kontynuował przez rok u K. Piloty’ego w Monachium, gdzie nawiązał 
kontakty z polonią skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Na stałe Siemiradzki osiadł 
w Rzymie, ale utrzymywał kontakty z akademią petersburską. Był najbardziej utytułowanym 
z polskich malarzy, członkiem paru liczących się akademii europejskich i kawalerem wielu 
cennych odznaczeń. Artysta osiągnął mistrzostwo w komponowaniu wielopostaciowych, 
pełnych patosu i nasyconych kolorem scen. Głównym źródłem tematów był dla niego 
antyk, a zwłaszcza schyłek cesarstwa rzymskiego. Z pasją i pietyzmem odtwarzał antyczną 
architekturę, galerie antycznych rzeźb, śródziemnomorską roślinność. Miał genialny zmysł 
dekoracyjny, niespotykane wyczucie gry świateł i umiejętność wyrafinowanego prowadzenia 
linii konturu. W 1879 r. Siemiradzki ofiarował narodowi polskiemu monumentalny obraz 
„Pochodnie Nerona” i zapoczątkował w ten sposób utworzenie krakowskiego Muzeum 
Narodowego.
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68
Artysta nieokreślony 
(XIX/XX w.)

Kozak

akwarela, papier, 34 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 200 zł
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69
Stanisław Górski 
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góral z fajką

pastel, gwasz, papier, 46 × 32 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Studiował w krakowskiej ASP – w latach 1909–1914 w pracowni J. Pankiewicza, zaś 
w latach 1916–1917 u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Wystawiał 
m.in. w na krakowskiej Wystawie Niezależnych w roku 1926 oraz w warszawskim TZSP. 
Ulubione tematy Górskiego związane były z Podhalem, malował sceny rodzajowe, studia 
portretowe górali i góralek, podhalańskie pejzaże. Znaczna część wczesnego dorobku artysty 
spłonęła w czasie wojny.
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70
Adam 
Międzybłocki 
(1883 Gryszkańce 
k. Sejn – 1956 
Gdańsk)

Panorama Wilna

akwarela, papier, 
28,3 × 36,5
sygn. l. d.: A. Mię-
dzybłocki

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

71
F. Schmidt 

(XIX/XX w.)

Wnętrze kościoła, 1913 r.

akwarela, papier, 32 × 23 cm 
w świetle oprawy

sygn. i dat. p. d.: F. Schmidt/Sept. 1913

cena wywoławcza: 2 400 zł

Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku 
w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej ASP 
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W czasie 
I wojny światowej przebywał na Kaukazie. Po wojnie 
powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, 
potem w Gdańsku. Swoje prace wystawiał między 
innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem 
Artystów Plastyków, do którego należał. W 1956 roku 
w Gdańsku miała miejsce indywidualna wystawa prac 
artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie 
w swej twórczości przedstawiał widoki miast Gdańska, 
Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich 
zabytkowej architekturze.
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72
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Odbudowa ratusza, 1954 r.

akwarela, gwasz, papier, 66 × 45,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Suchanek/Odbudowa 
Ratusza/Gdańsk 1954.

cena wywoławcza: 5 500 zł •

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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73
Carl Hachez 
(1880 Oldenburg – 1958 Würzburg)

Świnoujście

akwaforta kolorowana akwarelą, papier, 
39,5 × 57 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: Carl Hachez, opis. 
ołówkiem l. d.: Swinemünde

cena wywoławcza: 4 200 zł
Artysta znany jako grafik, pejzażysta, portrecista, a także projektant plakatów. Kształcił się 
w Berlinie i Paryżu.
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74
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Gdańsk

autolitografia, papier, wym. arkusza 
30,5 × 45,5 cm 
każda praca sygnowana przez artystę 
ołówkiem
Teka zawiera 12 tablic, wydana przez 
przedsiębiorstwo Desa w nakładzie 370 
tek numerowanych oraz 40 specjalnych. 
Prezentowany egzemplarz posiada 
numer 14.

Spis tablic:
1. Panorama Gdańska z nad Motławy
2.  Długi Targ z Ratuszem Głównego 

Miasta
3. Portal Ratusza Głównego Miasta

4. Ratusz Staromiejski
5. Południowa Panorama Gdańska
6. Dom opatów pelplińskich
7. Zbrojownia
8. Kościół Najświętszej Marii Panny
9. Motławka – widok spod Ołowianki
10.  Krucyfiks starogardzki z Muzeum 

Pomorskiego
11. Katedra w Oliwie – strona północna
12. Wnętrze Katedry Oliwskiej

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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75
Artur Markowicz 
(1872 Kraków – 1934 tamże)

Portret mężczyzny, 1927 r.

pastel, papier, 29 × 21 cm
sygn. po prawej: Artur/Markowicz/
Kraków/1927

cena wywoławcza: 5 500 zł

76
Mojżesz Kisling 

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w niebieskim berecie, 1948 r.

litografia barwna, papier, wym. kompozycji 60 × 44,5 cm
sygn. i dat. na kamieniu l. d.: Kisling/Sanary/1948

opis. ołówkiem l. d.: H. C. „V”/25, p. d.: pieczęć ATELIER 
KISLING i odręczny podpis: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł •

 W roku 1907 podjął naukę w krakowskiej akademii, w pracowni 
J. Pankiewicza. W roku 1911 wyjechał do Paryża, gdzie związał 
się z kręgiem artystów École de Paris. Już od 1912 r. uczestniczył 
w paryskich Salonach. Miał wiele wystaw indywidualnych zarówno 
w Paryżu, jak i w innych miastach Europy i Stanów Zjednoczo-
nych. W Polsce po raz pierwszy prace Kislinga zaprezentowano 
w 1917 r. podczas I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w TPSP 
w Krakowie. Należał do Związku Zawodowego Malarzy i Rzeźbiarzy 
Polskich w Paryżu. Uczestniczył też w tamtejszych pokazach 
sztuki polskiej. Wczesna twórczość Kislinga łączy w sobie wpływy 
kubistyczne z ekspresjonizmem. Malował martwe natury, często 
kwiaty, pejzaże, w tym portowe, ponadto portrety i akty. W dorobku 
artysty nie brak też scen rodzajowych. Szczególnie znaczącą 
rolę w kształtowaniu indywidualnego stylu artysty miał wpływ 
twórczości P. Cézanne’a. Poszukiwania formalne widoczne w jego 
bogatej i indywidualnej twórczości sprawiły, że został uznany za 
prekursora tzw. nowej rzeczowości. 

Studiował w krakowskiej SSP m.in. u J. Matejki, F. Cynka, L. Löfflera, 
a następnie w Monachium u O. Seitza i F. v Stucka. W 1901 r. wyjechał 
do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie des Beaux-Arts pod 
kierunkiem J.L. Gérôme’a. Malował głównie pastelami – pejzaże, portrety, 
wnętrza, a przede wszystkim sceny rodzajowe z żydowskiej dzielnicy 
Krakowa. Kolekcje obrazów Markowicza znajdują się w Muzeum Na-
rodowym i Muzeum Historycznym w Krakowie, Żydowskim Instytucie 
Historycznym w Warszawie, Muzeum Ein Harod i w Muzeum Tel Aviv 
w Izraelu. Wiele jego prac jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów 
w Stanach Zjednoczonych i w Izraelu.
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77
Leonard Pękalski 
(1896 Grójec – 1944 Warszawa)

Portret pani Wandy P. w zielonej 
sukni

akwarela, papier, 41,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Leonard Pękalski

cena wywoławcza: 4 000 zł

W. l. 1913–1918 uczył się u E. Trojanowskiego w warszawskiej SSP. Wziął udział w wojnie 
bolszewickiej. Razem z Felicjanem Szczęsnym Kowarskim zorganizował Zakład Graficzny Sztu-
ka, od 1924 r. pracował w krakowskiej ASP jako asystent w katedrze malarstwa dekoracyjnego 
i grafiki. W 1928 r. przeniósł się do Warszawy, by w 1932 r. zostać profesorem malarstwa 
dekoracyjnego w tamtejszej SSP. Był autorem wielu polichromii, uprawiał również malarstwo 
sztalugowe i rysunek. W najwcześniejszych pracach artysty widać wpływ S. Wyspiańskiego, 
później stylistyka jego prac ewoluowała w kierunku uproszczenia formy. Pękalski sięgał 
do tematyki mitologicznej, starotestamentowej. W twórczości jego widoczne są inspiracje 
malarstwem francuskim – w martwych naturach nawiązywał do P. Cézanne’a i J.B. Chardina, 
w tematyce batalistycznej odnosił się z kolei do F. Goi i E. Maneta. Podczas wojny przyciemnił 
paletę barwną, co dodatkowo podkreślało dramatyzm dzieł.
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Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 
1928–1931. Był uczniem K. Frycza, W. Jarockiego i J. Mehoffera. 
W 1942 r. został wywieziony do obozu koncentracyjnego w Oświę-
cimiu, zwolniono go rok później. Od 1945 r. współpracował z wie-
loma teatrami: jako scenograf pracował w Teatrze Lalki i Aktora 
„Groteska”, Starym, Teatrze im. Słowackiego, a także Nowym 
w Łodzi i Teatrze Narodowym. Jego najsłynniejsze prace to sceno-
grafie do przedstawień Kazimierza Dejmka w l. 60. Współpracował 
też z operą i tworzył dekoracje dla sceny baletowej. W 1950 r. 
podjął pracę jako wykładowca scenografii na ASP w Krakowie. 
Zajmował się także malarstwem i grafiką. Odznaczony Krzyżem 
Kawalerskim i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

W latach 1907–1912 kształcił się w wiedeńskiej akademii. Studia 
malarskie kontynuował w Monachium. W 1919 r. powrócił do 
Polski, by osiąść w Krakowie. Podjął studia w tamtejszej akademii 
w pracowni grafiki J. Wojnarskiego. Wystawiał m.in. w salonach 
TPSP, TZSP, IPS. Malował portrety, sceny rodzajowe z Podhala, 
pejzaże tatrzańskie, widoki zabytków. Ważną część jego twórczo-
ści stanowiła grafika. Wykonywał ponadto projekty polichromii 
i witraży.

79
Andrzej Stopka 

(1904 Siedlec k. Chrzanowa – 
1973 Kraków)

Portret Wincentyny 
Wodzinowskiej, żony artysty

akwarela, papier, 36,5 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł •

78
Józef Mikołaj Pochwalski 
(1888 Kraków – 1963 tamże)

Zapasy, 1919 r.

węgiel, papier, 59,6 × 41,4 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: monogram wiązany ii JP 
II/1919/Poznań

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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80
Henryk Berlewi 
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret kobiety, 1930 r.

kredka, papier, 62 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: H. Berlewi. 30

cena wywoławcza: 7 000 zł •
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81
Jan Rembowski 
(1879 Wawrzyszew – 1923 Warszawa)

Walka ze smokiem lub Zabicie 
bestii, 1909 r.

akwaforta i akwatinta barwna, papier, 
26,5 × 20,5 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Jan Rembowski/1909
rycina wykorzystana na okładce czasopisma 
„Sfinks”, 1912, z. 4 (52)

cena wywoławcza: 1 300 zł

82
Jadwiga Lesiecka 

(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Postaci we mgle, l. 80.

akwarela, gwasz,  
papier, 34 × 49 cm  

w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: JLesiecka

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Artystka od 1945 r. związana z Sopotem. W 1958 r. odbyła się pierwsza, zorganizowana przez J. Studnickiego, indywidualna wystawa jej 
prac. W 1983 r. zdobyła status artysty plastyka. Uprawiała zarówno malarstwo, jak i rysunek. Była też autorką tomików poetyckich. Wiele 
wystawiała, jej prace cieszyły się uznaniem nie tylko w kraju, ale i za granicą, m.in. w Paryżu i Londynie. Przykłady jej twórczości znajdują 
się w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie i Gdańsku, Biblioteki Narodowej oraz wielu kolekcjach prywatnych. Twórczość artystki 
oscyluje na krawędzi rzeczywistości i snu. Prace utrzymane są przeważnie w jednej tonacji barw. Znaczące miejsce w dorobku zajmują 
portrety, malowane głównie na przełomie lat 70 i 80-tych.

W 1893 r. podjął praktykę czeladniczą w fabryce sreber 
i platerów Norblina. Następnie uczył się w Klasie Rysunkowej 
Wojciecha Gersona. W 1901 r. rozpoczął studia na krakow-
skiej ASP u K. Laszczki oraz u J. Mehoffera. Podczas studiów 
przyznano mu liczne stypendia i nagrody. Należał m.in. do 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz zakopiańskiego 
Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. Pozostawał pod silnym 
wpływem twórczości S. Wyspiańskiego. Inspiracji dostarczał mu 
podhalański folklor, tatrzańskie legendy. Malował portrety, sceny 
symboliczne. Wykonywał ilustracje do miesięcznika „Sfinks”, 
projektował witraże. Wystawiał m.in. w TPSP, TZSP, w Salonie 
Krywulta, ale także za granicą, choćby w Paryżu, Wiedniu, 
Berlinie.
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83
Alicja Halicka 
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Łazienki Królewskie 
w Warszawie

tusz, akwarela, papier, 30 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Halicka
Praca reprodukowana w: Alicja Halicka. 
Mistrzowie École de Paris, Warszawa 
2011, s. 40

cena wywoławcza: 5 900 zł •

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierun-
kiem M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 r. brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała od 
początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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84
Jacques Chapiro 
(1897 Dyneburg/Łotwa – 1972 Paryż)

Na spacerze, 1953 r.

gwasz, papier, 74 × 108 cm
sygn. l. d.: Jacques Chapiro,  
dat. p. d.: 1953

cena wywoławcza: 5 000 zł

Kształcił się w Akademiach Sztuk Pięknych w Charkowie, Kijowie i Piotrogrodzie. W roku 1925 
wyjechał do Paryża, gdzie związał się ze środowiskiem artystycznym dzielnicy Montparnasse, 
wystawiał w Salonie Niezależnych, Salonie des Tuileries oraz galeriach Bonaparte i Kleinmana. 
Od końca lat 20-tych projektował dekoracje dla baletu Sergieja Diagilewa. W latach 1946 
i 1949 Chapiro miał indywidualne wystawy w Paryżu, zaś w roku 1950 w londyńskiej Redfern 
Gallery. Artysta często ekperymentował. Część jego prac jest zdecydowanie kubistyczna, 
inne noszą cechy impresjonizmu i fowizmu. Wiele jego prac znajduje się w muzeach Stanów 
Zjednoczonych, Francji i Rosji.
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Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. 
Należał do ZPAMiG. Odbył wiele podróży artystycznych, głównie 
do krajów europejskich, ale także do Afryki i na Bliski Wschód. 
Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i za-
granicznych. Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem 
wielu nagród. Prace artysty znajdują się w muzeach i kolekcjach 
prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego 
jest marynistyka. Malował ponadto pejzaże, często kaszubskie, 
widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące życie ich 
mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest 
różnorodna tak pod względem tematyki, jak i techniki: stosował 
olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.

86
Mojżesz Kisling 

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty w wazonie

litografia barwna, papier, wym. kompozycji 
56,8 × 42 cm

sygn. na kamieniu p. d.: Kisling
opis. ołówkiem l. d.: H. C. „Q”/25, p. d.: pieczęć 
ATELIER KISLING i odręczny podpis: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 800 zł •

85
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Kwiaty w wazonie

akwarela, gwasz, papier, 59 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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Uczył się w gimnazjum rosyjskim w Łodzi, a następnie studiował nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim. W 1923 r. rozpoczął 
naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, niebawem jednak wyjechał do Berlina, by ostatecznie, w roku 1924, osiąść w Paryżu. Tam 
nawiązał kontakt z przedstawicielami rosyjskiej awangardy. Po wojnie zamieszkał w Grenoble. Pierwsza indywidualna wystawa prac artysty 
odbyła się w roku 1932 w paryskiej Galerie l`Epoque, choć już wcześniej brał udział w wystawach zbiorowych. Malował pejzaże, martwe 
natury oraz portrety, stosując syntetyczną formę oraz żywe, kontrastujące ze sobą barwy. Dzieła jego bliskie są konwencji ekspresjonistycznej.

Artystyczne studia rozpoczął w Polsce, by kontynuować je, do 1918 r., w Jugosławii i Niemczech u G. Wiethüchtera. Był współtwórcą 
żydowskiego ugrupowania artystycznego „Jung Idysz”, czynnego w Łodzi w latach 1919–1921. W roku 1924 opuścił Polskę, osiedlając się 
we Francji, Niemczech, Hiszpanii i Anglii. W 1926 r. wykonał dla Instytutu Astronomicznego w Düsseldorfie malowidła ścienne. W 1928 r. 
za obraz Koty otrzymał złoty medal. W 1933 r. wziął udział w nowojorskiej wystawie międzynarodowej zorganizowanej przez College Art 
Association. W 1935 r. w Warszawie zorganizowano jego pierwszą, dużą wystawę, na której pokazał prace z l. 1920–1935. Lata 1936–37 
to czas intensywnych podróży, m.in. do Włoch, Jugosławii, Czechosłowacji. Po powrocie do Francji w 1940 r. zgłosił się jako ochotnik do 
polskiej armii, jednak wkrótce zwolniono go z powodu złego stanu zdrowia. Zamieszkał w Aldbourne k. Londynu, gdzie nagle zmarł. Na 
twórczość Adlera wpływ mieli tacy artyści jak Picasso i Klee. Artysta od 1941 r. malował ekspresyjnie, monumentalnie, formy nawiązywały 
do kubizmu, przybierały mocny koloryt. Ważną inspirację dla artysty stanowił żydowski folklor.

88
Maurice Blond 
(1899 Łódź – 1974 Clamart/
Francja)

Miasteczko, 1963 r.

akwarela, kredka, papier, 
27,5 × 38 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. g.: M. Blond/63

cena wywoławcza: 1 100 zł

87
Jankiel Adler 
(1895 Tuszyn k. Łodzi – 
1949 Aldbourne/Anglia)

Martwa natura, l. 40.

gwasz, papier, 25 × 33 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie: praca nabyta w latach 
40. bezpośrednio od artysty. Wystawiana 
w The Leicester Galleries w Londynie, 
działającej w latach 1902 -1977.

cena wywoławcza: 4 200 zł • 
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89
Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Rybacy

akwarela, ołówek, papier, 
61,5 × 46,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Epstein

cena wywoławcza: 12 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Ok. 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł w Pa-
ryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse, 
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię 
do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch. 
Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. 
Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną 
była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie 
pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny 
wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów 
koncentracyjnych.
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Rozpoczętą pod kierunkiem L. Stroynowskiego naukę malarstwa kontynuowała od 1909 r. w prywatnej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet 
Marii Niedzielskiej w Krakowie. Od 1922 r. należała do ugrupowania Rytm. Uczestniczyła w Międzynarodowej Wystawie Sztuki Dekoracyjnej 
w Paryżu w 1925, zdobywając cztery Grand Prix. Najbliższymi jej technikami były tempera oraz litografia. Tworzyła cykle prac inspirowane 
polskim folklorem i piastowską przeszłością, np. Młoda wieś polska, Tańce polskie, Bożki słowiańskie, rozpowszechniane w formie tek 
czy albumów. Znamienne dla stylu artystki są: linearyzm, lekka geometryzacja form oraz żywe barwy. Różnorodna działalność artystki 
obejmowała również malarstwo monumentalne, projektowanie zabawek, wykonywanie ilustracji do czasopism. Stryjeńska brała udział 
w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody.

91
Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 
1976 Genewa)

Polskie stroje 
ludowe

litografia kolorowana, 
papier, 32 × 42 cm
sygn. u dołu: 
Z. Stryjeńska

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

90
Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 
1976 Genewa)

Polskie stroje 
ludowe

litografia kolorowana, 
papier, 32 × 43 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. p. d.:  
Z. Stryjeńska

cena wywoławcza: 
1 100 zł •



71AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

92
Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Tańce polskie

rotograwiura barwna, papier,  
wym. arkusza 39,5 × 29,5 cm
Teka zawierająca 11 plansz,  
wyd. Kraków 1929 r.

Spis plansz:
Karta tytułowa
Góralski

Krakowiak
Kołomyjka
Kujawiak
Mazur
Oberek
Polka
Polonez
Zbójnicki
Żydowski

cena wywoławcza: 3 500 zł •
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94
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt 

tusz, akwarela, 23,5 × 17 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Płóciennik 86

cena wywoławcza: 1 200 zł

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma 
prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 
trzech lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie grafik i stworzenie muzeum artysty oraz 
naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.

93
Henryk Płóciennik 

(ur. 1933 Łódź)

Akt z piłką

tusz, akwarela, 27,5 × 12,5 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Płóciennik 86

cena wywoławcza: 1 200 zł
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95
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Kochankowie

tusz, akwarela, papier, 27 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Maja/56

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. 
W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała 
się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.
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97
Władysław Lam 

(1893 Konjic – 1984 Gdańsk)

Neapol

linoryt, papier,  
wym. kompozycji 29 × 39 cm

sygn. tuszem p. d.: W. Lam

cena wywoławcza: 1 300 zł •

96
Bogna Krasnodębska-Gardowska 
(1900 Sosnowiec – 1986 Kraków)

Goły powrót

węgiel, papier, 31 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: B. Krasnodębska, u góry 
odręczny napis: GO/ŁY POWRÓT

cena wywoławcza: 1 800 zł •

W latach 1923–1926 studiowała w Szkole Sztuk Pięknych w War-
szawie pod kierunkiem W. Skoczylasa. W 1925 r. przystąpiła do 
Stowarzyszenia Artystów Grafików „Ryt”, biorąc udział w niemal 
wszystkich jego wystawach w kraju i za granicą. Po wojnie przeniosła 
się do Krakowa, gdzie współtworzyła ugrupowanie „9 Grafików”. 
W latach 1948–1966 wykładała na tamtejszej politechnice. Twór-
czość swą poświęciła drzeworytnictwu, poszukując wciąż nowych 
form wyrazu. Podejmowała tematykę religijną, rodzajową, pejzażową. 
Wykorzystywała motywy ludowe, zwłaszcza podhalańskie. Stworzyła 
kilka serii graficznych, m.in. „Drzewa polskie”, „Puszcza Białowieska”, 
Gorce”, „Bułgaria”, „Ptaki w sidłach”.

W latach 1912–18 studiował w krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza i J. Mehoffera. W okresie międzywojennym wykładał 
rysunek na Politechnice Lwowskiej, zaś po wojnie kontynuował pracę pedagogiczną w PWSSP w Sopocie oraz na Politechnice Gdańskiej. 
Należał do ugrupowań artystycznych Świt, Plastyka, Awangarda. Uprawiał malarstwo, rysunek i grafikę, a tematami jego prac były najczęściej 
pejzaże, kompozycje figuralne i portrety, zaś po 1956 r. również kompozycje abstrakcyjne. Znamienne dla twórczości artysty są zwarta 
syntetyczna kompozycja, wyraźny kontur oraz operowanie dużymi, jednostajnymi płaszczyznami barwnymi.
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98
Stanisław Dawski 

(1905 Dorohusk – 1990 Warszawa)

W oknie

sucha igła, papier, wym. kompozycji 
24,8 × 18,8 cm 

sygn. ołówkiem p. d.: Dawski, opis. 
ołówkiem l. d.: W oknie

cena wywoławcza: 900 zł •

99
Stanisław Dawski 
(1905 Dorohusk – 1990 Warszawa)

Portret kobiety

sucha igła, papier, wym. kompozycji 16,5 × 15 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Dawski

cena wywoławcza: 900 zł •

Artysta plastyk, współorganizator i profesor PWSSP we 
Wrocławiu. Studia artystyczne w dziedzinie malarstwa 
i grafiki odbył na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 
otrzymując dyplom w 1939 roku w pracowni F. S. Kowar-
skiego i S. Ostoi-Chrostowskiego. Zajmował się grafiką, 
malarstwem, rzeźbą w ceramice i szkle. Jako pedagog 
wykształcił wielu znamienitych artystów m.in. J. Gielniaka 
i Z. Horbowego. Miał kilkanaście wystaw indywidualnych 
w kraju i za granicą (Londyn, Sofia, Praga, Wiedeń, Berlin, 
Budapeszt, Tel-Aviv, Toronto i in.). Był laureatem wielu 
nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody Artystycznej Miasta 
Wrocławia, Nagrody Artystycznej Wojewódzkiej Rady 
Narodowej, czy medalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. Należał do Association Internationale des Arts 
Plastiques (od 1952), Międzynarodowego Stowarzyszenia 
Drzeworytników XYLON w Szwajcarii (od 1979) oraz do 
Accademia Italiana delle Arti e del Lavoro (od 1980).
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101
Rowland Langmaid 
(1897 Vancouver – 1956 
Malaga)

London Bridge

sucha igła, papier, 
15 × 20 cm (odcisk płyty)
sygn. ołówkiem p. d.: Rowland 
Langmaid, opis. ołówkiem 
l. d.: London Bridge

cena wywoławcza: 600 zł

Kształciła się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem T. Kulisiewicza. W 1948 r. zamieszkała w Gdańsku. Tworzyła 
w technice drzeworytu. Ilustrowała książki oraz własne przekłady poezji hiszpańskiej i niemieckiej. Artystka miała liczne wystawy indywidualne 
tak w kraju, jak i za granicą. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Prace jej znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych.

100
Irena Kuran- 
-Bogucka 
(1925 Warszawa – 1995 
Kartuzy)

W porcie węglowym, 
1930 r.

akwaforta, papier, wym. 
17,7 × 24,8 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
IKuranBogucka1930, opis. 
ołówkiem l. d.: W porcie 
węglowym

cena wywoławcza: 450 zł •

Studiował w Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie, pod kierunkiem marynisty, W. L. Wylliego, który wywarł ogromny wpływ na charakter 
i styl jego twórczości. Zarówno podczas pierwszej, jak i drugiej wojny światowej służył w brytyjskiej marynarce wojennej. Specjalizował się 
w technikach graficznych, choć znane są również jego prace olejne czy wykonane techniką akwareli. Twórczość swą poświęcił tematyce 
morskiej, przedstawieniom łodzi i statków, widokom Tamizy, skalistym wybrzeżom. Wystawiał m.in. w Londynie, Paryżu i Nowym Jorku. 
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Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 30. podjął studia w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie 
przebywał w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce marynistycznej. W 1956 r. 
wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz 
sceny rodzajowe. Poza malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał złoty medal podczas 
Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków 
upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. 
Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.

Początkowo studiował w warszawskiej szkole K. Krzyżanowskiego pod kierunkiem A. Rychtarskiego. Następnie został uczniem J. Pankiewicza 
w krakowskiej ASP. W 1924 r. wyjechał wraz z kapistami do Paryża. W latach 1928–29 przebywał w Anglii. Po przyjeździe do kraju 
zamieszkał w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponownie wyjechał do Anglii, gdzie pozostawał do roku 1958, prowadząc aktywną działalność 
artystyczną i dydaktyczną w Bath Academy of Art w Corsham. W londyńskiej Redfern Gallery, w 1946 r., miała miejsce pierwsza wystawa 
indywidualna prac artysty. Po powrocie do Polski Potworowski otrzymał profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. W twórczości jego, 
ewoluującej od malarstwa przedstawieniowego do abstrakcyjnego, najistotniejsze były wartości czysto malarskie. Jego dorobek artystyczny 
uznawany jest za jeden z najwybitniejszych w polskiej sztuce powojennej.

103
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Sopockie molo, 1948 r.

ołówek, papier, 24,5 × 35 cm
sygn. i dat. p. d.: Brzosko/1948

cena wywoławcza: 550 zł •

102
Piotr Potworowski 

(1898 Warszawa – 1962 
tamże)

Łódki rybackie

ołówek, papier, 8 × 13 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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104
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty w wazonie

flamaster, papier, 29 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 600 zł •

105
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Łódź

akwarela na podrysowa-
niu ołówkiem, papier, 
14,5 × 21 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 
1 900 zł •
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106
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Wczasy w Jastarni

tusz, akwarela, papier, 34,5 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Maja

cena wywoławcza: 2 200 zł •

107
Maja Berezowska 

(1893 lub 1898 Baranowicze 
– 1978 Warszawa)

Na ławce, 1962 r.

tusz, akwarela, papier, 
29 × 35,3 cm w świetle  

passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Maja 62

cena wywoławcza: 2 600 zł •

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by 
potem zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha 
Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa 
Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 
mieszkała we Francji. W 1942 została wywieziona do obozu 
koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką grafik o zabarwieniu 
erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała 
utwory literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety 
oraz martwe natury. Zajmowała się też projektowaniem scenografii 
i kostiumów teatralnych.
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108
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Urzędnik

ołówek, papier, 8,5 × 6,5 cm
napis autorski: PORZSZNIK

cena wywoławcza: 600 zł •

109
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święty Mikołaj

ołówek, kredka, papier, 15 × 10,5 cm
opisany na odwrocie: 
NASWIETAKIKLAZR/200 ZŁ
papier podniszczony, przetarcia

cena wywoławcza: 600 zł •

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na 
zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 
roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice 
akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek 
papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał 
ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków 
przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie świętych, 
portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi 
ciągami drukowanych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie 
artystycznym, doczekał się I indywidualnej wystawy w galerii Dieny 
Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. 
Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, 
Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. 
W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną 
wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy.
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110
Wojciech Fangor 
(1922 Warszawa – 2015 tamże)

Orzeł nad Polską, 1957 r.

tusz, papier, 40 × 51 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Fangor 57
na odwrocie napis ołówkiem:  
Orzeł nad Polską/W. Fangor

cena wywoławcza: 6 500 zł •

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego. 
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie 
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który 
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył 
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej 
akademii. W 1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina 
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą, 
tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych, 
mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również 
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić 
do malarstwa figuratywnego. W 1970 roku odbyła się wystawa indywidulana prac artysty 
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.
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112
Zdzisław 

Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa – 

2005 Gdańsk)

Porwanie Sabinek

tusz, papier, 
20 × 28,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: 

Z. Kałędkiewicz

cena wywoławcza: 
900 zł •

Malarz, publicysta, pedagog. W 1930 roku debiutował na łamach prasy jako poeta. Pod koniec lat 30. rozpoczął studia w ASP w Krakowie. 
Uczęszczał do pracowni W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Przerwaną wybuchem wojny naukę kontynuował na lwowskiej politechnice u W. Lama. 
W czasie okupacji działał w AK. Po wojnie osiedlił się w Gdyni, a następnie w Gdańsku-Oliwie. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP (1955 r.). 
Od 1945 r. pracował w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, następnie w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W początkowej fazie twórczości malował 
niezwykle barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić się ku syntezie – przetwarzał rzeczywistość 
w subiektywny i niepowtarzalny sposób.

Kształciła się w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pod kierunkiem T. Kulisiewicza. W 1948 r. zamieszkała w Gdańsku. Tworzyła 
w technice drzeworytu. Ilustrowała książki oraz własne przekłady poezji hiszpańskiej i niemieckiej. Artystka miała liczne wystawy indywidualne 
tak w kraju, jak i za granicą. Zdobyła wiele nagród i wyróżnień. Prace jej znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych.

111
Irena Kuran-Bogucka 
(1925 Warszawa – 1995 
Kartuzy)

Tyrnowo, 1957 r.

tusz, papier, 
21,3 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 
500 zł •
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Rozpoczętą w Moskwie naukę malarstwa kontynuował 
w latach 1923–1930 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięk-
nych w pracowniach T. Pruszkowskiego, W. Skoczylasa 
i E. Bartłomiejczyka. Tworzył głównie w technice drzewo-
rytu, tworzył projekty ilustracji, plakaty, exlibrisy. Należał 
do Stowarzyszenia Artystów Grafików Ryt oraz do Koła 
Artystów Grafików Reklamowych. W 1937 r. objął Katedrę 
Grafiki Artystycznej na warszawskiej ASP po W. Skoczylasie, 
kontynuując nauczanie podczas wojny. Artysta wielokrotnie 
nagradzany był za swoją twórczość, otrzymał m.in. Grand 
Prix na Międzynarodowej Wystawie Sztuki i Techniki w Pa-
ryżu w 1937 r. oraz złoty medal na Wystawie Sztuki Polskiej 
w Budapeszcie w roku 1938. Pośmiertnie uhonorowany 
został komandorią Orderu Polonia Restituta.

113
Stanisław Chrostowski-Ostoja 

(1897 Warszawa – 1947 tamże)

Podwórze, 1932 r.

drzeworyt, papier, 20,5 × 15,2 cm 

cena wywoławcza: 600 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku 
i malarstwa u Z. Rozwadowskiego oraz S. Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, które musiał przerwać ze 
względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 1919–1923, kontynuował naukę w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
I. Pieńkowskiego i W. Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości 
artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył głównie w technice akwareli.

114
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Na targu

tusz, papier, 24,2 × 32,8 cm
sygn. p. d.: K Kossak

cena wywoławcza: 400 zł •
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115
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Senne marzenia i… kartkowa 
rzeczywistość, 1941 r.

tusz, akwarela, papier, 14,3 × 10 cm
sygn. i dat. l. d.: Lengren 1941

cena wywoławcza: 500 zł •

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem T. Niesiołowskie-
go. Tuż po wojnie podjął współpracę, jako ilustrator, z czasopismami „Szpilki” i „Przekrój”, 
w latach 50. zaś z pismem „Świat”. Znany jest przede wszystkim jako twórca postaci Profesora 
Filutka i psa Filusia, bohaterów cyklu komiksowego, pojawiającego się na łamach „Przekroju” 
w latach 1948–2003. Indywidualne wystawy twórczości artysty odbyły się zarówno w kraju, 
jak i za granicą. Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu prasowego.
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117
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Dziś mięso!, 1941 r.

tusz, akwarela, papier, 15 × 10,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Lengren 1941

cena wywoławcza: 600 zł •

116
Zbigniew 
Lengren 

(1919 Tuła – 2003 
Warszawa)

Masło 
sprzedane – 
wracamy do 

chałupy, 1941 r.

tusz, akwa-
rela, papier, 

10,2 × 14,4 cm
sygn. i dat. p. d.: 

Lengren 1941

cena wywoławcza: 
500 zł •
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119
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Pod latarnią

tusz, papier, 29,5 × 10 cm
sygn. l. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł •

120
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Solarium

tusz, papier, 29,5 × 10,5 cm
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł •

118
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Balony

tusz, papier, 29,5 × 10,5 cm
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł •
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121
Jacek Fedorowicz 
(ur. 1937 r. Gdynia)

Uśmiechnij się, jutro będzie 
gorzej…

serigrafia, papier, wym. 
arkusza 32 × 22 cm
sygn. po lewej: Fedorowicz

cena wywoławcza: 400 zł

122
Jacek Fedorowicz 

(ur. 1937 r. Gdynia)

Minister Krasiński, 1983 r.

serigrafia, papier, 48 × 34,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. u dołu: Fedorowicz/83

cena wywoławcza: 700 zł

Studiował w gdańskiej PWSSP, uzyskując dyplom w roku 1960. 
Był współzałożycielem studenckiego teatru Bim-Bom. Już w czasie 
studiów podjął współpracę jako rysownik z takimi czasopismami 
jak „Dziennik Bałtycki”, „Dookoła Świata” czy „Szpilki”. Jest twórcą 
telewizyjnych programów satyrycznych, aktorem, autorem audycji 
radiowych. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski.
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123
Daniel Chodowiecki 
(1726 Gdańsk – 1801 Berlin)

Satyr z fletnią

tusz, papier, 7,6 × 5,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: D. Chodowiecki

cena wywoławcza: 3 500 zł

Rysownik i grafik. Nie ukończył żadnej szkoły plastycznej. Kształcił się w kierunku kupiectwa. 
Pobierał lekcje konserwacji obrazów u augsburskiego malarza J. L. Haida. Mieszkał i tworzył 
w Berlinie. W 1773 r. odbył podróż do Gdańska, wykonując liczne ilustracje, które następnie 
dziennik podróży Od 1790 r. wicedyrektor, a od 1797 dyrektorem Akademii Sztuk Pięknych 
w Berlinie. 
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124
Tadeusz Kulisiewicz
(1899 Kalisz – 1988 Warszawa)

Akt, 1949 r.

tusz, papier, 26,8 × 17 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Kulis/49

cena wywoławcza: 2 000 zł •

W latach 1923–1927 Tadeusz Kulisiewicz studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem 
M. i M. Kotarbińskich oraz W. Skoczylasa. Od 1926 r. należał do Stowarzyszenia Polskich 
Artystów Grafików „Ryt”. Już w roku 1930 odbyła się pierwsza indywidualna wystawa 
graficznych prac artysty w warszawskim Salonie Garlińskiego. Wiele podróżował, m.in. do 
Włoch, Francji, Chin czy Indii, skąd przywoził serie prac inspirowanych tamtejszą kulturą. 
Znaczna część twórczości artysty, zwłaszcza przedwojenna, zdradza zamiłowanie do tematyki 
góralskiej, realizowanej podczas licznych pobytów na Podhalu, w tym w Szlembarku. Po 
wojnie, w czasie której zginęła znaczna część jego dorobku artystycznego, Kulisiewicz zarzucił 
drzeworyt na rzecz rysunku. W tym czasie również objął stanowisko wykładowcy na ASP 
w Warszawie. Artysta brał udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, 
zdobywając liczne nagrody.
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125
Fryderyk Antoni Hayder 
(1905 Przemyśl – 1990 Gliwice)

Pejzaż wiejski, 1973 r.

gwasz, papier, 49 × 68 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: F. Hayder 73

cena wywoławcza: 4 900 zł •

W latach 1925–1933 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod 
kierunkiem J. Mehoffera oraz rzeźbę u X. Dunikowskiego, otrzymując dyplom z wyróżnieniem. 
W 1935 r. zamieszkał w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego większa część jego 
prac uległa zniszczeniu. W 1945 r. artysta zamieszkał w Gliwicach, a uratowane rysunki 
i szkicowniki z lat 1926–1944 przekazał Muzeum w Gliwicach, gdzie po wojnie pracował 
jako kustosz. Od połowy lat 50-tych większą uwagę zaczął poświęcać zagadnieniom formy, 
malując w konwencji postkubistycznej. Dążył do syntezy, malował dużymi płaszczyznami, 
upraszczał rysunek.
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127
Jan Lenica 

(1928 Poznań – 2001 Berlin)

Wazon, l. 80.

serigrafia, papier, wym. kompozycji 69,8 × 50 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Lenica, opis. ołówkiem l. d.: 14/150

cena wywoławcza: 1 600 zł •

Artysta niezwykle wszechstronny – rysownik, grafik, autor filmów 
animowanych, twórca scenografii i kostiumów teatralnych, ilustrator 
książek dla dzieci. W latach 1947–1952 studiował architekturę na Poli-
technice Warszawskiej, w 1954 r. został asystentem H. Tomaszewskiego 
w warszawskiej akademii. Od 1963 r. mieszkał i tworzył głównie we 
Francji i w Niemczech. Przez wiele lat prowadził działalność pedago-
giczną: w 1974 roku wykładał na Harvard University w Cambridge, 
w latach 1979–1985 prowadził wydział filmu animowanego w Wyższej 
Szkole w Kassel, zaś w latach 1986–1994 był profesorem w Wyższej 
Szkole Sztuk w Berlinie. Światową sławę przyniosła mu działalność 
w dziedzinach plakatu i animacji, za które zdobył wiele prestiżowych 
nagród. Jest autorem ponad 200 plakatów filmowych i teatralnych. 
Prace Lenicy znajdują się w kolekcjach wielu instytucji na całym świecie, 
m.in.: Deutsches Plakat-Museum w Essen, Centre Georges Pompidou 
w Paryżu, Muzeum Narodowego w Warszawie i Poznaniu, czy Museum 
of Modern Art w Nowym Jorku.

126
Jan Lenica 
(1928 Poznań – 2001 Berlin)

Kompozycja, l. 80.

serigrafia, papier, wym. kompozycji 
69,5 × 48 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Lenica, opis. 
ołówkiem l. d.: 194/500

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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128
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Biały koń, 1959 r.

drzeworyt, papier, 72 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem u dołu: XV./XXV./Biały 
Koń I/Panek 1959
liczne zagniecenia 
papieru

cena wywoławcza: 3 400 zł •

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki, 
pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował studia 
w Kunstgewerbeschule (do 1942). W latach 1945–48 kontynuował naukę na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczących 
polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle 
drzeworytnicze, m.in. Autoportrety, Kobiety obłąkane, Chorągwie. Olejne autoportrety 
zostały pokazane na wystawie „Polaków portret własny” w 1979 roku. W 1983 r. powstały 
ostatnie drzeworyty. Artysta wielokrotnie był nagradzany, zbobył m.in. Złoty Medal na 
Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi w 1971 r. oraz Nagrodę im. Jana Cybisa 
w roku 1988. Prace jego znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii, a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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129
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Ferdynand

tusz, papier, 22 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout
Ilustracja do książki L. J. Kerna 
„Ferdynand Wspaniały”, 1963 r.

cena wywoławcza: 7 000 zł •

Studia w krakowskiej ASP rozpoczął w 1938 roku, pod kierunkiem K. Sichulskiego. Podczas 
wojny kontynuował naukę malarstwa w tejże uczelni pod kierunkiem F. Pautscha. W roku 
1946 został członkiem Grupy Młodych Plastyków, przekształconą w 1957 r. w Grupę Kra-
kowską II. Uprawiał malarstwo i grafikę użytkową. Prace graficzne publikował niejednokrotnie 
na łamach tygodnika „Przekrój”. W latach 1948–1979 był scenografem i kierownikiem 
plastycznym krakowskiego Teatru Groteska. W malarstwie Mikulski lubił kojarzyć ze sobą 
rozmaite elementy na zasadzie pokrewieństw podsuwanych przez wyobraźnię. Odwoływał się 
do „logiki” marzenia sennego (m.in. z erotycznymi podtekstami), fantazji, do poetyki baśni 
bądź bajki, do obrazów zapisanych w pamięci i odtwarzanych z niej w sposób spontaniczny, 
podyktowany jedynie wolą artystycznej kreacji. Szczególnie chętnie wykorzystywał ulubione 
motywy młodych, smukłych, nierzadko nagich dziewcząt, ptaki, motyle, stylizowane rośliny 
– drzewa, trawy lub kwiaty.
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130
Pablo Picasso 
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Wielbłąd

litografia, papier, 29 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: Picasso, opisany 
ołówkiem l. d.: 689/888
wyd. Carlo Monteverdi Editore (CME), 
Turyn ok. 1982 r.
dołączony certyfikat rzeczoznawcy 
Günthera J. Keilicha

cena wywoławcza: 1 900 zł

131
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 1989 tamże)

Les Servantes z cyklu „Boska 
Komedia”

litografia, papier, 65 × 50 cm 
sygn. na płycie u góry: Dali, opis. 
ołówkiem l. d.: 27/350
wydawca: Les Heures Claires, Paryż

cena wywoławcza: 3 000 zł

Niezwykła osobowość hiszpańskiego artysty i jego awan-
gardowa twórczość na stałe zapisały się w historii sztuki 
współczesnej. Picasso kształcił się w Hiszpanii, a następnie 
w Paryżu, gdzie duży wpływ na jego twórczość miało zetknię-
cie z postimpresjonistami. W początkach swojej twórczości 
nawiązywał do symbolizmu i neoimpresjonizmu. Uznawany, 
obok G. Braque’a, za twórcę kubizmu. Tematem obrazów, 
w zależności od okresu twórczego, czynił ludzi ubogich, 
postaci cyrkowe, stosował charakterystyczną dla kubizmu 
geometryzację i uproszczenie form. Artysta nie stronił od 
tematów politycznych. W 1907 roku powstały słynne „Panny 
z Avignon” – przykład poszukiwań artysty w zakresie estetyki 
kubizmu.



95AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

132
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 tamże)

Jeździec (Jinete), 1979 r.

litografia, papier, 28,5 × 35,6 cm 
sygn. ołówkiem p. d.: Dali 
odbitka: 115/150, wydawca: Ärzte-
-Sammlerkreis et Grafos Verlag
Lit.: R. Michler, L. W. Löpsinger, 
Salvador Dali : Catalogue Raisonné 
of Etchings and Mixed – Media Prints 
1924 – 1980, Prestel Publishing 
Munich – New York 1995, s. 260, 
nr kat. 935

cena wywoławcza: 5 500 zł

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził do środowiska surrealistów, wśród 
których stał się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując takie klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fon-
taine’a, czy Don Kichote Cervantesa. Fascynacja metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda 
doprowadziła Dalego do świata podświadomości, przywoływanego podczas snu. Posługując 
się mistrzowską techniką, łączył przedmioty materialne w fantastyczny, niespotykany w real-
nym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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133
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 r. Radzymin)

Krakowskie Przedmieście, 
2004 r.

gwasz, papier, 43,5 × 52,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 04 /E.DWURNIK

cena wywoławcza: 6 200 zł

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. W 1965 r. 
rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. obrazów olejnych „Podróże 
autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu ptaka (kontynuowany do dziś). Od 
1970  r. powstało kilkanaście  innych cykli malarskich, m.  in., w latach 1972–1978, 
„Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. 
Wśród kolejnych cykli obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi 
uwikłanych w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojennego w Polsce. 
Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), „Niech żyje wojna!” 
(1991–1993), „Niebieskie miasta" (od 1993), „Diagonalne" (od 1996), „Wyliczanka” (od 
1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych.  Indywidualnie prezentował 
swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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134
Jan Dobkowski 
(ur. 1942 r. Łomża)

Bez tytułu, 1993 r.

pastel, karton, 49 × 69,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Jan Dobkowski 
1993 ROK

cena wywoławcza: 2 800 zł •

Studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem J. Cybisa i J. Stud-
nickiego. Stworzył własny, rozpoznawalny styl operujący wąską paletą barw, pozbawioną 
zróżnicowań tonalnych, syntetyczną plamą oraz falistą, precyzyjną linią, tworzącymi sylwetki 
postaci i przedmiotów, czy formy abstrakcyjne. Znaczącą rolę w twórczości artysty pełni 
rysunek. Dobkowski jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. otrzymanej w 1970 
roku nagrody Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrody im. Jana Cybisa za całokształt twórczości. 
Prace artysty znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych nie tylko w Polsce, ale i za granicą.
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136
Ryszard Stryjec 

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Szachy

akwaforta, papier, 13 × 9,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem u dołu: akw. 

Ryszard Stryjec 1986 r.

cena wywoławcza: 500 zł •

135
Jacek Żuławski 
(1907 Kraków – 
1976 Warszawa)

Juwenalia, 1953 r.

flamaster, papier, 
20,8 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: 53 AŻ

cena wywoławcza: 1 100 zł •

W 1927 roku rozpoczął naukę w krakowskiej ASP w pra-
cowni W. Jarockiego i W. Weissa, a następnie studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem 
F. Kowarskiego i L. Pękalskiego. Podczas studiów wystawiał 
prace na warszawskich salonach Instytutu Propagandy 
Sztuki. W 1935 roku wyjechał do Paryża, gdzie studiował 
u J. Pankiewicza. W 1938 roku powrócił do Polski i osiadł 
w Gdyni, gdzie pracował jako nauczyciel reklamy w liceum 
handlowym. Po wojnie współtworzył pierwszą Szkołę 
Artystyczną – PWSSP w Gdańsku z siedzibą w Sopocie. 
Prowadził pracownie rysunku, a następnie malarstwa 
architektonicznego oraz dyplomową pracownię malarstwa. 
W 1952 roku został głównym projektantem malarstwa przy 
rekonstrukcji ulicy Długiej i Długiego Targu. Prace artysty 
z dziedziny malarstwa sztalugowego były prezentowane na 
wystawach indywidualnych i grupowych w kraju oraz za 
granicą. W 1974 roku, po przejściu na emeryturę, przeniósł 
się do Warszawy, gdzie wykonał projekty serii tkanin dla 
przedstawień teatralnych oraz projekt tapiserii dla Wyższej 
Szkoły Morskiej w Gdyni.
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137
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Niepokoje gdańskie, 1980 r.

akwaforta, papier, 29,8 × 24,5 cm 
(odcisk płyty)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard 
Stryjec Gdańsk 1980 r., opis. ołówkiem 
p. i śr. d.: Niepokoje gdańskie akwaforta 
– sztych aut.

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.
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138
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Święty Jerzy, 1982 r.

akwaforta, papier, 33,8 × 28,8 cm 
(odcisk płyty)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard 
Stryjec Gdańsk 1982 rok, opis. ołów-
kiem l. d.: Św. Jerzy akwaforta – sztych 
68/96

cena wywoławcza: 1 400 zł •

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.
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139
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Bez tytułu, 1990 r.

tusz, papier, 43 × 34 cm
sygn. p. d.: RYSZARD/STRYJEC 
GDAŃSK 1990

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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Wybitny malarz, grafik i rzeźbiarz. Prekursor kubizmu. Kształcił się w École des Beaux-Arts w Le Havre, następnie zaś w paryskich szkołach 
artystycznych, m.in. w Académie Humbert. Debiutował w 1906 r. na Salonie Niezależnych w Paryżu. Początkowo tworzył pod wpływem 
fowizmu. Znajomość z Picassem zaowocowała stworzeniem nowego kierunku w malarstwie – kubizmu, opartego na odrzuceniu reguł 
perspektywy i geometrycznym uproszczeniu elementów kompozycji. Od 1912 r. artysta wprowadzał elementy kolażu do swoich obrazów, 
używając przy tym papieru, drewna czy piasku. Posługiwał się również technikami graficznymi, zwłaszcza litografią i drzeworytem. W twórczości 
jego dominowały martwe natury – motywy instrumentów, owoców czy mebli przenikały się z geometrycznymi formami. Istotne dla artysty 
było zagadnienie przestrzeni oraz barwy. W późniejszym okresie wykonywał także projekty witraży i biżuterii.

141
Georges Braque 
(1892 Argenteuil-sur-Seine – 
1963 Hawr)

Martwa natura z fajką

litografia barwna, papier 
z filigranem „Richard de Bas” 
i napisem „Cesi est une re-
production/G. Braque”, wym. 
kompozycji 18 × 32 cm, 
wym. arkusza 39,3 × 49 cm
sygn. na kamieniu p. d.: 
G. Braque, pod kompozycją 
ołówkiem l. d.: 246/300 

cena wywoławcza: 1 100 zł

W latach 1946–1951 kształcił się w łódzkiej PWSSP pod kierunkiem W. Strzemińskiego, następnie w PWSSP w Gdańsku w pracowni 
J. Studnickiego. Tworzył w technikach oleju, akwareli, gwaszu, skupiając się na zagadnieniach koloru. Tematami jego prac były martwe 
natury, pejzaże, motywy związane z Gdańskiem i Sopotem. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach muzeów Warszawy, Gdańska i Szczecina, 
a także w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

140
Jerzy Skrebec 
(1926 Łódź – 1995 Gdańsk)

Martwa natura 
z mandoliną

tempera, papier, 
21,5 × 28,5 cm
sygn. p. g.: J. Skrebec

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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142
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1949 r. Medinskaiai/Litwa)

Pieski

pastel, papier, 23 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Stasys

cena wywoławcza: 5 600 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem 
m.in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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143
Jerzy Kujawski 
(1921 Ostrów Wielkopolski – 
1998 Paryż)

Nad brzegiem morza

Projekt scenograficzny do sztuki Augusta 
Striendberga „Droga do Damaszku”
technika mieszana, papier, 
50 × 39,6 cm
sygn. p. d.: Kujawski
na odwrocie napis odręczny: „Le chemin 
de Damas”/Acte II/Au bord de la mer/
Kujawski

cena wywoławcza: 15 500 zł •

Studiował w latach1945–46 w krakowskiej ASP, po czym wyjechał do Paryża, gdzie nawiązał 
kontakty z artystyczną awangardą, przede wszystkim z A. Bretonem. W 1947 roku wystawił 
swoje prace na słynnej międzynarodowej wystawie surrealizmu w Galerii Maeght. Sztuka 
Kujawskiego ewoluowała od malarstwa surrealistycznego z połowy lat 40-tych ku nurtowi 
abstrakcyjnemu, by w latach 60-tych nawiązać do figuralnej wyobraźni. Pierwsza wystawa 
indywidualna prac artysty w Polsce odbyła się w Galerii Krzywego Koła w Warszawie 
w 1957 roku. Dorobek Jerzego Kujawskiego jest w Polsce mało znany, pomimo iż jego 
twórczość zalicza się do prekursorskich tendencji w sztuce powojennej Europy.



105AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

Rozpoczęte w 1940 r. studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego kontynuował po wojnie 
w pracowni E. Eibischa. Dyplom uzyskał jednak dopiero w 1961 roku. Należał do II Grupy Krakowskiej. W latach 
1957–1992 prowadził działalność pedagogiczną w PWSSP w Łodzi oraz na ASP w Krakowie. Twórca kompozycji 
figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne 
z wpływami sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barwnych, 
obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

145
Jerzy 

Nowosielski 
(1923 Kraków – 

2011 tamże)

Bez tytułu, 
1952 r.

atrament, tektura, 
12,7 × 17,7 cm

sygn. i dat. na 
odwrocie: Jerzy 

Nowosielski 1952
dołączony 

certyfikat Fundacji 
Nowosielskich
praca reprodu-

kowana w: Jerzy 
Nowosielski, Notatki. 

Część czwarta, 
katalog wystawy, 

Galeria Starmach, 
Kraków luty-marzec 

2008, s. 20

cena wywoławcza: 
2 900 zł •

144
Jerzy 

Nowosielski 
(1923 Kraków – 

2011 tamże)

Bez tytułu, 
1952 r.

atrament, tektura, 
12,7 × 17,7 cm

sygn. na odwrocie: 
Jerzy Nowosielski

dołączony certyfikat 
Fundacji Nowosiel-

skich
praca reprodu-

kowana w: Jerzy 
Nowosielski, Notatki. 

Część czwarta, 
katalog wystawy, 

Galeria Starmach, 
Kraków luty-marzec 

2008, s. 20

cena wywoławcza: 
2 900 zł •
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146
Janina Kraupe-Świderska 
(1921 Sosnowiec – 2016 
Kraków)

Stare i nowe Chiny, 1948 r.

litografia, papier,  
wym. kompozycji 28 × 42 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
J. Kraupe 1948
opis. ołówkiem l. d.: litografia 
„Stare i nowe Chiny” 6/12

cena wywoławcza: 1 400 zł •

W 1938 r. rozpoczęła naukę w krakowskiej ASP, studiując pod kierunkiem P. Dadleza. W latach 1940–41 kontynuowała studia u prof. F. Paut-
scha w Kunstgewerbeschule. Po zakończeniu wojny wróciła na ASP i uczęszczała do pracowni E. Eibischa oraz W. Taranczewskiego. 
Dyplom uzyskała w 1955 r. W latach 1942–43 brała czynny udział w pracach teatru konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Od 1958 r. jest 
członkinią Grupy Krakowskiej. W 1948 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną w krakowskiej ASP, a w roku 1980 została mianowana profesorem 
zwyczajnym. Jej twórczość określana jest mianem ezoteryczno-magicznej.

147
Jerzy Duda-Gracz 

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

W tłumie

akwaforta, papier,  
wym. kompozycji 31,5 × 19 cm

sygn. ołówkiem u dołu: Krzyśkowi-Jurek
praca dedykowana aktorowi  

Krzysztofowi Litwinowi

cena wywoławcza: 1 900 zł •
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148
Jerzy Duda-Gracz 

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Kompozycja z portretem

akwaforta, papier,  
wym. kompozycji 31,5 × 19 cm

sygn. ołówkiem u dołu: Krzyśkowi-Jurek
praca dedykowana aktorowi  

Krzysztofowi Litwinowi

cena wywoławcza: 1 900 zł •

149
Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Kamienica

akwaforta, papier, wym. kompozycji 31,5 × 19 cm
sygn. ołówkiem u dołu: Krzyśkowi-Jurek
praca dedykowana aktorowi Krzysztofowi Litwinowi

cena wywoławcza: 1 900 zł •

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Do-
ceniony za granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie. Obecnie stałą eks-
pozycję dzieł malarza można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. 
Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła 
Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej w filii krakowskiej ASP 
w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie na Uniwersytecie Śląskim 
w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego twórczość 
charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, 
głównie zaś do mistrzów pokroju J. Chełmońskiego i J. Malczewskiego. Tym 
niemniej, prace Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami P. Bruegla, 
a to za sprawą wnikliwej satyry i moralizatorskiego programu występującego 
w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie 
tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała żadnych 
złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych 
wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Nie stronił jednak od pięknych widoków natury.
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150
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Sopot)

Akt

technika własna, papier,  
wym. kompozycji 53 × 23,5 cm 
sygn. ołówkiem p. d.: St. Borysowski

cena wywoławcza: 1 900 zł •

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli "Grupy Toruńskiej". Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika" w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne  malarstwa Borysowskiego.
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151
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna –  
2009 Warszawa)

Szkice, 1985 r.

kredka, papier, 39,5 × 29,5 cm
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany 
FS 1685

cena wywoławcza: 2 600 zł •

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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152
Jerzy Panek 

(1918 Tarnów – 
2001 Kraków)

Erotyk II

długopis, papier,  
19 × 29 cm w świe-

tle passe-partout 
sygn. l. d.: Panek

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

153
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 
2001 Kraków)

Erotyk I, 1978 r.

ołówek, papier,  
19 × 29 cm 
w świetle  
passe-partout 
sygn. i dat. l. d.: 
Panek 78

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki, pod kierunkiem A. Jurkiewicza i W. Jarockiego. 
W czasie okupacji kontynuował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). W latach 1945–48 kontynuował naukę na Wydziale Malarstwa 
ASP w Krakowie u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze, m.in. Autoportrety, Kobiety obłąkane, Chorągwie. Olejne autoportrety zostały pokazane na 
wystawie „Polaków portret własny” w 1979 roku. W 1983 r. powstały ostatnie drzeworyty. Artysta wielokrotnie był nagradzany, zbobył 
m.in. Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi w 1971 r. oraz Nagrodę im. Jana Cybisa w roku 1988. Prace jego 
znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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154
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 r. Poznań)

Fauny i Nimfy, 2009 r.

ołówek, papier, 70 × 50 cm 
sygn. i dat. p. d.: Bereźnicki Fauny 
i Nimfy/2009

cena wywoławcza: 1 900 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni S. Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje 
na macierzystej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Artysta maluje 
przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny 
alegoryczne, biblijne oraz portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach 
literackich. Czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII w. oraz dawnego malarstwa 
gdańskiego. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu 
i San Paulo. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki.
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155
Kazimierz Kalkowski 
(ur. 1954 r. Gdańsk)

I Ciebie może spotkać 
szczęście

technika mieszana, papier, 61 × 89 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Kazimierz Kalkowski, opis. 
p. d.: I Ciebie może spotkać szczęście

cena wywoławcza: 4 000 zł

Kształcił się w gdańskiej PWSSP, uzyskując w roku 1981 dyplom w pracowni K. Ostrowskiego. 
Uprawia twórczość w zakresie rzeźby ceramicznej, malarstwa i rysunku. Prace artysty 
prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia.
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156
Andrzej Folfas 
(ur. 1948 r. Witów na Podhalu)

Akt

olej, papier, 28,2 × 25,5 cm
sygn. p. d.: FOLFAS

cena wywoławcza: 1 000 zł

157
Andrzej Folfas 

(ur. 1948 r. Witów 
na Podhalu)

Koza

olej, papier, 
42 × 59 cm

sygn. l. d.: FOLFAS

cena wywoławcza: 
1 000 zł •

Uczęszczał do szkoły A. Kenara w Zakopanem, gdzie uczył się pod kierunkiem T. Brzozowskiego, W. Hasiora i A. Rząsy. W 1973 r. ukończył 
Wydział Architektury Wnętrz na ASP w Krakowie. Miał wiele wystaw indywidualnych w Krakowie oraz w Niemczech i Austrii. Mieszka i pracuje 
w Krakowie. Figuratywne malarstwo artysty znamionuje deformacja oraz ostry kolor, podkreślony konturem, stanowiące o silnej ekspresji.
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158
Henryk Cześnik 
(ur. 1951 r. Sopot)

Meta, 1993 r.

technika mieszana, papier, 50 × 70 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 93

cena wywoławcza: 2 600 zł

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 
w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia 
artystycznej ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nie-
przewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej niepokój, który udziela 
się oglądającym. Cześnik brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w galeriach 
na całym świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.
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159
Henryk Cześnik 
(ur. 1951 r. Sopot)

Wielka Pardubicka IV, 1993 r.

technika mieszana, papier, 44 × 62 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 93

cena wywoławcza: 2 600 zł
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160
Urszula Broll 

(ur. 1930 r.)

Bez tytułu

tusz, papier, 35,7 × 26,7 cm
sygn. na odwrocie p. d.: 

Urszula Broll

cena wywoławcza: 1 400 zł

161
Urszula Broll 
(ur. 1930 r.)

Pejzaż surrealistyczny

tusz, papier, 36,7 × 27 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 400 zł

Kształciła się w katowickim oddziale krakowskiej ASP, na wydziale 
grafiki i plakatu propagandowego. Współtworzyła jedno z pierw-
szych alternatywnych ugrupowań artystycznych, powstałą w Ka-
towicach Grupę ST-53. W latach 50., pod wpływem fascynacji 
twórczością W. Strzemińskiego, malowała geometryzujące formy, 
zmierzające do abstrakcji. Koniec l. 60. przyniósł eksperymenty 
z malarstwem materii i niestandardowymi środkami wyrazu, m.in. 
wykorzystaniem przedmiotów codziennego użytku. Prace jej stały 
się fakturowe, nawiązujące do taszyzmu. Twórczość artystki z lat 
70. zdradza z kolei zainteresowania filozofią Dalekiego Wschodu. 
Urszula Broll prezentowała swoje prace podczas licznych wystaw 
zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych w kraju i za granicą. 
Dzieła jej znajdują się m.in. w zbiorach muzeów narodowych 
w Warszawie i Poznaniu, a także Muzeum Sztuki w Łodzi.
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163
Stanisław Fijałkowski 

(ur. 1922 r. Zdołbunów)

Jedenasta czarna szarfa, 1986 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 
15,2 × 10,7 cm 

sygn. i opis. u dołu: Jedenasta czarna 
szarfa 28/50 S. Fijałkowski 86

cena wywoławcza: 900 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kie-
runkiem W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 1947–1993 
pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko 
profesora objął w 1983 roku. Reprezentował Polskę w 1972 r. 
na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą 
krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. 
uhonorowany został prestiżową nagrodą im. Jana Cybisa. 
Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych – m.in. na 
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale 
Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu 
muzeach m.in., w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, Museum 
of Modern Art w Nowym Yorku, Tate Gallery w Londynie 
i w Albertinie w Wiedniu. Artysta posługuje się ograniczoną 
paletą, zawężoną do zimnych barw. Jego prace charakteryzują 
się ascezą środków malarskich, skupieniem, harmonią. Swoje 
obrazy tworzy poprzez komponowanie na jednolitym tle ele-
mentów wywodzących się z geometrii.

162
Franciszek 
Starowieyski
(1930 Bratkówka 
k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szkice, 1979 r.

ołówek, papier, 
30 × 42 cm
sygn. i dat. po lewej: 
monogram wiązany 
FS 1679

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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164
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Bez tytułu

litografia barwna, papier,  
wym. kompozycji 42,5 × 31,5 cm
sygn. i opis. ołówkiem l. d.: Lebenstein 
10/100

cena wywoławcza: 950 zł •

165
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kompozycja z twarzami

litografia barwna, papier, 
wym. kompozycji 43 × 33 cm
sygn. i opis. ołówkiem p. g.: Lebenstein 
25/100

cena wywoławcza: 950 zł •

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-
-Samborskiego. Debiutował na wystawie „Przeciw wojnie, 
przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein 
czerpał z literatury starożytnej, mitologii i Biblii. Stworzył też cykl 
poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. Związany 
ze środowiskiem paryskiej „Kultury”, ilustrował wydawane tam 
opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” 
G. Orwella. Uhonorowany wieloma nagrodami, w tym: Grand 
Prix de la Ville de Paris (1959 r.), Nagrodą Fundacji A. Ju-
rzykowskiego (Nowy Jork, 1976 r.), Nagrodą im. J. Cybisa 
(1987 r.).
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166
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Postać, 1990 r.

tusz, papier, 29,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. g.: Beksiński 90

cena wywoławcza: 8 500 zł •

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. W 1977 r. osiadł w Warszawie. Wystawiał we Francji, 
Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Najbogatszą kolekcję dzieł 
artysty posiada Muzeum Historyczne w Sanoku. W kolażach, które tworzył przed śmiercią, 
wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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167
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Głowa, 1998 r.

grafika komputerowa, papier, 
55 × 41,5 cm w świetle passe-partout
sygn. flamastrem p. d.: BEKSIŃSKI 98
praca reprodukowana na okładce książki 
Beksiński. Dzień po dniu kończącego 
się życia. 2016

cena wywoławcza: 8 800 zł •
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168
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Głowa w bandażu, 1998 r.

grafika komputerowa, papier, 
44 × 58 cm w świetle passe-partout
sygn. flamastrem p. d.: BEKSIŃSKI, 
opis. l. d.: PO974, śr. d.: 1/25

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m.in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. W 1977 r. osiadł w Warszawie. Wystawiał we Francji, 
Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Najbogatszą kolekcję dzieł 
artysty posiada Muzeum Historyczne w Sanoku. W kolażach, które tworzył przed śmiercią, 
wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (9) • 17 czerwca (sobota) 2017, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Gdańsk • ul. Długa 2/3

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500
10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000
100 000 – 200 000 5 000
200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000
Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane 
obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego 

terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia 
w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi 
(MasterCard, VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii 
organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

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

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

4. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa 
polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można 
zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wobec osób niebędących 
bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy 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 obcią-
żony kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie 
uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Tym 
samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiektu 
jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

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

7. Pozwolenie na eksport
Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby 
zorientowali się czy w razie potrzeby wywozu obiektu poza granice Polski 
nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypominamy, że reguluje 
to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz 
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 wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

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



Bartosz Świątecki (Pener), A Minute to 
Breathe, technika mieszana, płótno,  
100 × 100 cm
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

SOPOT
GALERIA  
MODERN
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 551 22 89
modern@sda.pl

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 572 628 354
bydgoszcz@sda.pl

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka
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HACHEZ CARL    73
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HAYDEN HENRYK   4

HAYDER FRYDERYK ANTONI    125
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MARKOWICZ ARTUR    75
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SCHMIDT F.    71

SETKOWICZ ADAM    18
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SIEMIRADZKI HENRYK    23, 67

SKREBEC JERZY     140
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STOPKA ANDRZEJ    79
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STRYJEŃSKA ZOFIA    90, 91, 92

SUCHANEK ANTONI    72, 74, 104

SZADKOWSKI HENRYK    43

SZCZERBIŃSKI MARIAN    19

TETMAJER WŁODZIMIERZ   26

TUREK FRANCISZEK    39

WEYDEN HARRY VAN DER   6

WITKIEWICZ STANISŁAW   13

WODZIŃSKI JÓZEF    63

WYCZÓŁKOWSKI LEON   15, 21, 32

ŻUŁAWSKI JACEK    135
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 8 CZERWCA 2017 R.

młodasztuka

Gossia Zielaskowska, LOVE MAP, 2016

technika mieszana, akryl, płótno, 100 × 100 cm, sygn. na odwrocie



8 LIPCA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

Broszka, poł. XIX w.

AUKCJA VARIA (18)
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