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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Koń

akwarela, papier, 34 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: JK (monogram wiązany)

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 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 w Berlinie.

Praca „Koń” stanowi znakomity przykład fascynacji Juliusza tematyką konną, a swoboda malowania potwierdza wirtuozerię artysty w akwareli. 
Szkic do prezentowanej na aukcji pracy jest reprodukowany w: Stanisław Witkiewicz, Juliusz Kossak, Nakład Gebethnera i Wolffa, Warszawa 
1912, wydanie drugie rozszerzone, s. 116 oraz w: Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, il. 76 na str. 72.

Owym początkiem tej konnej pasji Juliusza Kossaka, okrzykniętego przez ówczesną krytykę „malarzem koni”, było spotkanie artysty 
z Kazimierzem i Juliuszem Dzieduszyckimi na samym początku rozwoju drogi artystycznej. Po ukończeniu studiów prawniczych we Lwowie, 
pierwsze wprawki malarskie podejmował nie w Paryżu, Rzymie, czy też Monachium, ale na nieodległym gruncie we wsiach Niesłuchowo 
i następnie Jarczowcach, gdzie znajdowały się wspaniałe stadniny koni Dzieduszyckich. Tam mógł swobodnie podpatrywać stajennych 
przy pracy i studiować anatomię zwierząt o szlachetnym rodowodzie. Dzięki patronatowi i gościnie Dzieduszyckich, został wprowadzony 
w znakomite kręgi, zdobywając klientelę o podobnych upodobaniach: „Juliusz Dzieduszycki chciał mieć portrety swoich ukochanych koni 
arabskich, inni również żądali malowania ich czynów myśliwskich, anegdot rodzinnych, stadnin i psiarni” (S. Witkiewicz, Juljusz Kossak, 
Warszawa 1912, s. 25). „Podobno dwaj Juliusze popili solidnie i zawarli przyjaźń „na wieki”. (…) Kossak pojechał do Jarczowiec na kilka 
miesięcy, a przebywał tam z przerwami pięć lat (1845–50). Narysował i namalował wszystkie jarczowieckie ogiery i klacze; portretował 
Juliusza Dzieduszyckiego na jego ulubionych koniach, ten zaś otoczył go najtroskliwszą opieką” (K. Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 
1988, s.16).

Dziś, mogąc zajrzeć w całkowitą działalność Kossaka, dopiero się widzi cały ogrom tego, co on zdziałał, całą mnogość objawów życia, które 
odtworzyła jego niezmordowana ręka, nigdy nie wyczerpana, świeża, jasna i żywa wyobraźnia. (…) Od traw i kwiatów łąkowych, od badyli 
burzanów, do dębów zgruchotanych gromami; od szarego wróbla, grzebiącego na podwórku Wojtkowej chałupy, do potężnych żubrów, 
beczących w ciemnych ostępach puszczy, od piaszczystych wydm i grzęskich topielisk, do szczytów skalnych, od biednych chłopskich 
szkapek, do bohaterskich koni bojowych; od opłotków cichego zaścianka, do huraganów bitew – gdzie tylko się przejawiło życie polskie, 
wszędzie szedł za niem talent Kossaka.

S. Witkiewicz, Juljusz Kossak, Warszawa 1912, s. 7–8
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2
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż (obraz dwustronny)

ołówek, akwarela, papier, 9 × 6 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: JS
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
Stanisława Dąbrowskiego z 1960 roku 
oraz K.Buczkowskiego z 1964 roku.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął 
uczęszczać do Klasy Rysunkowej Wojciecha Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E. A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, 
odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 
w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
Przejście przez Berezynę. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził 
zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także 
w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. Jego uczniami byli m.in.: J. Bukowski, 
A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta był związany 
z życiem artystycznym Krakowa, tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. 
Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na szczegółowych studiach z natury. 
W późniejszym okresie twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął eksperymen-
tować ze światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.
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3
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Nagrobek króla Zygmunta 
I Starego

pastel, akwarela, papier, 46 × 65 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. śr.: LWyczół/70 (?)/392

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 43 000 – 50 000 zł

Artysta mieszkał w Krakowie w latach 1895–1929 i wówczas to tematem jego prac były 
zabytki Krakowa, a w szczególności Wawel i kościół Mariacki. Jak pisał Ludwik Puget: 
„Wpadał na niebywałe pomysły. Chciało mu się malować królewskie sarkofagi. Wyrzeźbił je 
najprzód w gipsie w wielkości naturalnej, zasmarował, zakurzył, dał się im pokryć pajęczynami 
i dopiero tak przyprawioną własną rzeźbę portretował na płótnie. Chciało mu się! Miał dosyć 
imaginacji i ochoty, aby sobie cały ten trud zadać” (Ludwik Puget: Ten który się bawi, w: 
Leon Wyczółkowski. Księga pamiątkowa w 80-tą rocznicę urodzin, Muzeum Wielkopolskie 
1932, s.186).
 Nad cyklem Sarkofagi artysta pracował od 1895 do 1900 roku. Stworzył wiele szkiców 
akwarelowych, pastelowych czy olejnych (z wykonanych 30-40 prac olejnych zachowały się 
trzy (m.in. Sarkofagi z cyklu Sarkofagi królów polskich, 1895 r, olej, płótno, 146 × 214 cm, 
MN Poznań czy Sarkofag Królowej Jadwigi, 1898 r, olej, płótno, 99,5 × 139,5 MN Warszawa, 
w: E. Sekuła-Tauer, Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski, Bydgoszcz 2015, s. 12). 
Od 1896 roku artysta skupił się na rysunku pastelami, dochodząc  w tej dziedzinie do 
perfekcji. Feliks Jasieński reflektował o pracy przyjaciela „Wyczółkowski posiada dwie zalety, 
rzadko chodzące ze sobą w parze rozmach i subtelność. Gdy malował olejno rzucał się 
na płótno. Do pastelisty przy pracy nie podobna się zbliżać . Mistrz ukryty był w chmurze 
pyłu, a odłamki kredek fruwały w powietrzu, niczym kule pękającego szrapnela. Pewnego 
razu zasłabł przy pracy. Lekarz skonstatował zatrucie…pyłem pastelowym, po kilku dniach 
chory stanął do pracy…w specjalnie zbudowanym namordniku” (E. Sekuła-Tauer, Od 
pomysłu.., s. 15). Wyczółkowski miał „ambicję – codziennie być innym” więc stawiał sobie 
ciągle nowe wyzwania, poszukując dla nich zadawalających go rozwiązań. W sprawach 
artystycznych nie uznawał kompromisu. Musiał osiągnąć założony rezultat” (W.Milewska, 
W kręgu Wyczóła, Bydgoszcz 201, s. 36). 
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4
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Jesień

akwarela, pastel, karton, 94 × 68 cm
sygn. p. d.: Axentowicz (zatarta)

Prezentowana na aukcji praca stanowi 
wariant kompozycyjny do obrazu olejnego 
z ok. 1900 roku pod tytułem Jesień (obraz 
reprodukowany w katalogu wystawy mono-
graficznej Teodor Axentowicz 1859–1938, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 1998 
poz. I.43 oraz pastelu Nimfa i satyr po 1900 
repr. w.w. katalogu poz. III.29, Muzeum 
Narodowe w Krakowie).

cena wywoławcza: 23 000 zł
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni 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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5
Stanisław Ignacy Witkiewicz – 
Witkacy
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret kobiety – Janiny 
Czerbakowej z d. Soborskiej, 
II voto Bulandowej, 3 IX 1929 r.

pastel, papier, 62,5 × 48,4 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: Witkacy 1929 3/IX
i opis. p. d.: NP1 (T.E)

Pochodzenie:
Od 1970 r. w kolekcji prof. Janusza 
Jeljaszewicza, wybitnego mikrobiologa 
i kolekcjonera prac Witkacego 

Ekspertyza dr Anny Żakiewicz (witkacolog) 
z dn. 18.08.2017 r.

Reprodukowany w:
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. 
Katalog dzieł malarskich, oprac. 
I. Jakimowicz, przy współpracy A. Żakie-
wicz, Muzeum Narodowe, Warszawa 
1990, poz. I 1034 [jako „Doktorowa 
Bulandowa”]

cena wywoławcza: 64 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

Janina z Soborskich Czerbakowa, II voto Bulandowa (1892–1976) w chwili wykonywania 
jej portretu przez Witkacego była żoną Adama Wiktora Czerbaka (1874–1931) – lekarza, 
nauczyciela, publicysty i wydawcy. W czasie I wojny światowej urządzał on w Zakopanem 
seanse spirytystyczne i występował jako hipnotyzer. W 1921 r. zamieszkał na stałe w Za-
kopanem, gdzie w latach 1922–1924 wydawał cykl jednodniówek („Bagno Zakopiańskie”, 
„Targowica Zakopiańska”, „Młot Zakopiański”, „Pręgierz Zakopiański”), w których publikował 
paszkwilanckie artykuły atakujące władze miejskie oraz miejscowe znakomitości, w związku 
z czym był jednym z najbardziej nielubianych tam ludzi. Poza tym malował, pisał dramaty 
i komponował, co sprzyjało jego kontaktom z zakopiańskim kręgiem artystycznym.
 W sierpniu 1930 r. Witkacy wykonał dwa jego portrety (oba zaginione), jeden z nich 
określił jako „szarlatańskoje lico” (po rosyjsku: twarz szarlatana) i uznał za nieudany, więc 
wykonał drugi (typ B + d) za 100 zł. Rok wcześniej artysta sportretował żonę Czerbaka, 
Janinę i zakwalifikował jej wizerunek do typu E, który według Regulaminu Firmy Portretowej 
zakładał „dowolną interpretację psychologiczną według intuicji firmy”. W praktyce Witkacy 
stosował tę konwencję w portretowaniu kobiet, których uroda robiła na nich wrażenie. Portret 
wykonany 3 września 1929 r. przedstawia ciasno skadrowaną głowę kobiety osadzoną 
na stosunkowo długiej szyi. Takie ujęcie dodaje wizerunkowi ekspresji i występuje ono 
w twórczości artysty o wiele rzadziej niż typowe popiersie. Niewątpliwym atutem tego 
portretu są też wielkie oczy modelki, z uwagą wpatrzone w widza. Ich nieco smutny wyraz 
oraz zaciśnięte usta o wąskich wargach mogą sugerować jakieś problemy, co było pewnie 
związane z opisanymi wyżej nienajlepszymi relacjami jej męża z otoczeniem. 12 września 
1929 r. artysta napisał do przebywającej w Warszawie żony: „Dziś skończyłem Czerbakową.” 
[zob. S.I. Witkiewicz, Listy do żony (1928–1932), oprac. J. Degler, Warszawa 2007, s. 146]. 
Nie jest wykluczone, że chodzi tu o omawiany portret, zaczęty 9 dni wcześniej, jest też 
jednak możliwe, że Witkacy, wykonał wtedy kolejny wizerunek tej osoby, ale losy tej pracy 
pozostają nieznane. Po śmierci pierwszego męża, Janina Czerbakowa wyszła ponownie za 
mąż – poślubiła Edmunda Bulandę (1882–1951), archeologa, profesora Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie (w 1938 r. został jego rektorem), który w latach 1920–1939 
sprawował funkcję prezesa lwowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, a po 1945 r. 
wykładał na Uniwersytecie Wrocławskim. W 1970 r. portret trafił do krakowskiej Desy, 
gdzie został zakupiony przez profesora Janusza Jeljaszewicza (1930–2001) (…)

Fragment ekspertyzy dr Anny Żakiewicz
Warszawa, 18.08.2017
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6
Roman Kramsztyk
(1885 Warszawa – 1942 tamże)

Portret Carlotty Bologny

sangwina, papier, 40 × 30 cm
sygn. śr. l.: Kramsztyk

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował na przełomie 1903/04 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Mehoffera. Studia 
kontynuował w Monachium, a także i w Berlinie. W 1911 roku wyjechał do Paryża, gdzie 
związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym École de Paris. W tym też czasie 
przynależał do Towarzystwa Artystów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Artystyczno-
-Literackiego w Paryżu. Uczestniczył w paryskich Salonach. Z Paryża regularnie wyjeżdżał 
do kraju, gdzie wystawiał swoje prace. W 1922 roku został członkiem grupy Rytm, której 
był założycielem. Poza tym od 1918 roku był również członkiem Grupy Pięciu. Kramsztyk 
należy do grona najlepszych polskich malarzy. W początkowej fazie twórczości artysty widać 
wyraźną inspirację sztuką Cézanne’a. Malował martwe natury oraz pejzaże, w których 
zawracał uwagę na strukturę faktury przedstawienia. Kompozycje te utrzymywał w ciemnej 
gamie kolorystycznej. W przedstawieniach portretowych sięgał po mocno zaakcentowany 
kontur, okalający wykorzystywane przez niego bryłowate formy. W późniejszej fazie skupiał 
się na przedstawieniach figuralnych, malując portrety kobiet, akty. Prace te w swej stylistyce 
odnosił do twórczości dawnych mistrzów epoki renesansu, manieryzmu oraz baroku. Artysta 
swoje prace prezentował zarówno w kraju (Warszawa, Poznań, Łódź, Kraków), jak i zagranicą 
(Praga, Barcelona, Wiedeń, Moskwa, Nowy York). Zginął w warszawskim getcie, rozstrzelany 
przez hitlerowców.

Carlotta Bologna – znana aktorka i malarka była wielką przyjaciółką Kramsztyka i jednocześnie jego ulubioną modelką. Jak wspominała: 
Pozowałam przeciętnie od godziny dziesiątej do drugiej, a każdy z portretów malował dwa do trzech tygodni. Roman mówił, że sporo czasu 
malował też bez mojej obecności, co zdarza się również mnie, kiedy maluję portret. (…) Był to człowiek niesłychanej dobroci delikatności, 
przez cały czas pozowania rozmawialiśmy na różne tematy, które nas wtedy interesowały. Potem nadrabiał to, gdy zostawał sam z płótnem” 
w: R. Piątkowska, Roman Kramsztyk 1885–1942. Wystawa monograficzna luty-marzec 1997, Warszawa 1997, s. 209. Po latach Carlotta 
wspominała: W życiu naszym liczą się spotkania z ludźmi. Spotkanie z Romanem zaliczam do najpiękniejszych w moim życiu – spotkałam 
człowieka bardzo wrażliwego, pełnego dobroci, dowcipnego, inteligentnego i wielkiego artystę (List Carlotty Bologna do Krzysztofa Prochaski, 
8 VIII 1995, r. cyt. za: Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em: Roman Kramsztyk, Warszawa 2004 r., s. 9

Już od początków twórczości najważniejszym tematem dla Kramsztyka był człowiek. Z biegiem czasu portret (rzadziej kompozycje figuralne) 
zaczął zdecydowanie dominować w dorobku malarza i jest jego najciekawszą częścią. W galerii portretu tworzonej latami przez artystę 
znajdziemy zarówno wizerunki przyjaciół, rodziny, literatów, aktorów i malarzy, jak i pań z towarzystwa, ministrów, premierów, dzieci, a także 
„typy egzotyczne” – Murzynów i Ludzi Wschodu: Chińczyków i Japończyków (Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em: 
Roman Kramsztyk, Warszawa 2004 r., s. 99).

W portrecie – mówił artysta w wywiadzie dla „Kuriera Czerwonego” – chodzi mi przede wszystkim o ujawnienie, o wydobycie treści malarskiej, 
tkwiącej w modelu. Stąd pochodzi fakt, że portrety moje nie są właściwie tak zwanymi podobiznami, gdyż postać, czy głowa ludzka 
jest w nich tylko organiczną treścią pewnej kompozycyjnej całości ściśle podległej ogólnym rządzącym nią prawom. (…) Zaznaczam to 
bowiem silnie, że interesuje mnie jedynie malarska, nie literacka strona modela, czy tematu. Dlatego każdy mój obraz jest kompozycją, nie 
kopiowaniem natury. (cyt. za: Piątkowska R., Między „Ziemiańską” a Montparnasse’em: Roman Kramsztyk, Warszawa 2004 r., s. 99–103)

Carlotta Bologna (1909 Gandawa – 2001 Kraków) – aktorka i malarka włoskiego pochodzenia. Do piątego roku życia wychowywała się 
w Parmie, w 1914 r. przeniosła się z matką do Warszawy i na stałe związała swoje losy z Polską. W stolicy ukończyła Instytut Filmowy 
powołany do życia przez reżysera Wiktora Biegańskiego, za którego wyszła za mąż w 1927 r., oraz trzyletnią Szkołę Baletową prowadzoną 
przez Janinę Mieczyńską. Jej debiut aktorski miał miejsce w 1928 r., kiedy to zagrała w filmie „Huragan”. Jednak rozgłos przyniosła jej 
rola Ireny w realizacji „Kobieta, która grzechu pragnie” (1927) oraz dwa lata później kreacja w „Kobieta, która się śmieje” (1929). Za 
namową męża porzuciła aktorstwo i zajęła się malarstwem. W latach 1930–1938 studiowała na ASP w Warszawie i później w Krakowie, 
kształtując swój malarski styl pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego i Wojciecha Weissa. Jej twórczość wpisywała się w nurt malarstwa 
metafizycznego, w dorobku dominujące były martwe natury i pejzaże. Wielokrotnie była nagradzana, w tym w 1959 r. brązowym medalem 
z rąk Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie oraz w 1977 r. medalem Stanisława Wyspiańskiego, który wręczył artystce prof. Karol 
Estreicher. Przyjaźniła się z wieloma artystami, w tym z Romanem Kramsztykiem i Alfonsem Karpińskim, przez których była portretowana.
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7
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Widok na Kraków

akwarela, papier, 26 × 37,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Leon Wyczółkowski

cena wywoławcza: 59 000 zł
estymacja: 75 000 – 90 000 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.

Posada profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie związała Wyczółkowskiego z Kra-
kowem, gdzie spędził 34 lata swojego życia. Zabytkowa architektura grodu Kraka stała się 
niewyczerpanym tematem studiów i eksperymentów malarskich artysty, z których część 
powstała w technice akwareli. Technika ta umożliwiała malarzowi oddanie subtelnych przejść 
barwnych, w których wzorem impresjonistów, starał się uwiecznić nastrojowość wynikającą 
ze zmienności pór dnia i roku. Trafną charakterystykę tych prac ujął Tadeusz Dobrowolski 
pisząc: „Wyczółkowski, poświęcił te studia zabytkom historycznym, w których swoiste życie, 
charakter stylowy, pochyłe ze starości mury, malownicze dachy i bogate sylwety stawały 
się przedmiotem szczególnej troski artysty w dążeniu do realistycznej prawdy i lirycznego 
nastroju” (cyt. za E. Sekuła-Tauer, Od pomysłu do dzieła. Leon Wyczółkowski, Bydgoszcz 
2015, s. 83). Kluczowym monumentem i punktem odniesienia dla panoram miasta okazał się 
Zamek Królewski na Wawelu, zarówno jako dominanta w krajobrazie, jak i punkt widokowy, 
z którego rozciągały się widoki odmalowane ręką artysty.
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8
Stanisław Ignacy Witkiewicz – 
Witkacy
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory 
na Polesiu)

Portret Jadwigi Beckowej 
z d. Sałkowskiej, I voto 
Burhardt-Bukackiej, 1935 r.

pastel, papier, 64,5 × 48,5 cm
sygn. i dat. l. g.: Witkacy (T.E) 1935/VII/
NP NП

Ekspertyza dr Anny Żakiewicz (witkacolog) 
z dn. 18.09.2017

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

Portret Jadwigi Beckowej wykonany w lipcu 1935 r. nie był dotąd publikowany ani 
wystawiany, jednak jego autentyczność nie budzi wątpliwości. Został on przez artystę 
oznaczony jako typ E, a więc – według Regulaminu Firmy Portretowej – zakładał „dowolną 
interpretację psychologiczną według intuicji Firmy” i był „nie zawsze możliwy do wykona-
nia”. W praktyce – ten typ portretu był na ogół przeznaczony dla urodziwych pań, które 
Witkacemu szczególnie się podobały. Nie bez znaczenia był z pewnością fakt, że Jadwiga 
Beckowa (1896–1974), żona ministra spraw zagranicznych RP, Józefa Becka, należała do 
wyższych sfer towarzyskich i słynęła zarówno z urody, jak i elegancji oraz dobrego gustu. 
Co więcej – była powinowatą Ferdynanda Rabowskiego, którego żona, Zofia, była córką 
Dyonizego Becka, brata Józefa, ojca ministra o tym samym imieniu. Rabowski był znanym 
geologiem i taternikiem oraz bliskim znajomym Witkacego już w latach 1900–1903, kiedy 
chodzili razem w góry, a następnie kontynuowali znajomość w okresie Dwudziestolecia. 
W latach 20. Rabowscy mieszkali nawet w wilii „Witkiewiczówka” na Antałówce w Zako-
panem zaprojektowanej przez Jana Koszczyca Witkiewicza, kuzyna (stryjecznego brata) 
Witkacego. (…) W latach 1933–1939 w „Witkiewiczówce” mieszkał również Witkacy. 
A w 1945 r. córka Zofii i Ferdynanda, Helena, poślubiła Rafała Witkiewicza, syna Jana 
Koszczyca. 10 lat wcześniej, w tym samym czasie, kiedy sportretował Beckową, w lipcu 
1935 r., Witkacy wykonał również portret młodziutkiej wówczas, 17-letniej Heleny, co 
mogło sprzyjać wznowieniu kontaktów, także z ministrem i jego żoną, jako że artysta 
portretował ich oboje już wcześniej – między 25 a 28 stycznia 1932 r., o czym wiemy z jego 
zapisków w kalendarzu przechowywanym w Książnicy Szczecińskiej. Niestety, portrety te nie 
zachowały się. (…) 3 lipca 1935 r. Beckowie wyjechali z wizytą dyplomatyczną do Berlina, 
portret Jadwigi został więc wykonany wcześniej, jako że artysta był wtedy w Warszawie, 
ewentualnie – już po powrocie do Polski, w Zakopanem, do którego Witkacy przyjechał 
13 lipca. Wizerunek dobrze oddaje charakterystyczną urodę pani ministrowej z długimi 
cienkimi łukami brwi nad oczami o migdałowym wykroju podkreślonym zręcznie makijażem, 
małym noskiem i kształtnymi ustami o wypukłych wargach. Znane było też upodobanie 
modelki do efektownych kapeluszy, co możemy obserwować na jej licznych zachowanych 
fotografiach. Adnotacja „NP NП” obok sygnatury informuje o tym, że artysta w czasie 
wykonywania portretu nie palił papierosów ani nie pił alkoholu. Beckowie opuścili Polskę 
we wrześniu 1939 r. Wraz z całym rządem RP ewakuowali się do Rumunii, gdzie zostali 
internowani. (…) Portret jest więc nie tylko jednym z wielu przykładów działalności Firmy 
Portretowej „S.I. Witkiewicz”, lecz także ważnym dokumentem epoki, zapisem fragmentu 
świata II RP, który skończył się we wrześniu 1939 r.

Fragment ekspertyzy dr Anny Żakiewicz
Warszawa, 18.09.2017
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9
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Bronisława w ogrodzie 
w Lutosławicach

akwarela, gwasz, 48,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: J Malczewski

cena wywoławcza: 27 000 zł
estymacja: 39 000 – 45 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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10
Wilhelm Kotarbiński
(1849 Nieborów – 1921 Kijów)

Kobiety na tarasie

akwarela, papier, 47 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Kotarbińsky/Roma

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 65 000 –75 000 zł

Był stryjecznym bratem Miłosza Kotarbińskiego. W latach 1867–1871 roku był uczniem 
Rafała Hadziewicza w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Po uzyskaniu stypendium TZSP 
w 1872 roku wyjechał do Rzymu, gdzie rozpoczął studia w Akademii Św. Łukasza. W wiecz-
nym mieście przebywał do 1888 roku. W tym też czasie artysta stopniowo pozyskiwał 
kupców na swoje obrazy. Po powrocie do kraju osiadł się w białoruskim majątku Kalsk, 
gdzie miał swoją pracownię. Druga pracownia artysty mieściła się w Kijowie w hotelu 
Praga. Był współzałożycielem oraz członkiem Towarzystwa Malarzy Kijowskich. Obrazy 
Kotarbińskiego utrzymane w duchu akademickim, przede wszystkim przedstawiają sceny 
religijne oraz antyczne. W późniejszej fazie swojej twórczości Kotarbiński zwrócił się ku scenom 
symbolicznym z elementami fantastycznymi. Artysta swoje kompozycje budował przemyślaną 
paletą barw; głównie pracował w technice oleju, czasem też i akwareli. Jego prace często 
porównywano z dziełami Henryka Siemiradzkiego. Poza malarstwem sztalugowym, artysta 
był autorem fresków do Cerkwii w Kijowie, a także i malowideł ściennych i plafonów 
w prywatnych domach w Petersburgu i Moskwie. Obrazy Kotarbińskiego pojawiały się na 
wystawach w TZSP w Warszawie oraz w Krakowie, a także i w Poznaniu, Kijowie, Lwowie, 
Berlinie, Petersburgu.
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11
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 
1942 Kraków)

Oficer patrzący 
przez lornetkę 
(praca 
dwustronna)

ołówek, papier, 
21 × 15 cm
l. d.: 1  
Praca pochodzi ze 
szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 
800 zł
estymacja: 
1 500 – 2 000 zł

12
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Oficer

ołówek, papier, 17,5 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout
l. d.: 14
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia 
w SSP w Krakowie pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy 
lata później, w 1874 roku wyjechał na dalsze studia do Monachium. 
Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra Wagnera 
oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował 
w Paryżu w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, 
gdzie wraz z Julianem Fałatem namalował panoramę pt. Berezyna. 
Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz Wilhelm II 
namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie 
przebywał do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka 
Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko profesora warszawskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach krajowych między 
innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. 
Kossak jawił się jako niezrównany malarz scen batalistycznych i histo-
rycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, 
legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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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 w Berlinie.

Juliusz Kossak był nestorem najsłynniejszej rodziny artystycznej w Polsce. Niedościgniony 
mistrz rysunki i akwareli był wielkim miłośnikiem koni. We wszystkich okresach twórczości 
i wszelkich odmianach tematycznych centralnym motywem obrazowania artysty pozostawał 
koń; perfekcyjnie narysowana i wymodelowana sylwetka konia – uchwycona w ruchu 
lub „upozowana” do portretu – zyskała w sztuce Kossaka rangę synonimu polskości. 
(I.Kossakowska, Instytut Sztuki PAN, styczeń 2005, źr. culture.pl)

13
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Potyczka

ołówek, papier, 20 × 26,5 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: JK

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 11 000 – 15 000 zł
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14
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Trębacz, 1923 r.

akwarela, gwasz, papier, 31 × 24 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak/1923

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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15
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Thanatos, 1918 r.

tusz lawowany, papier, 32,5 × 46 cm 
w świetle passe-partout
dat. p. d.: 8 październik 1918
na odwrocie pieczęć owalna z napisem: 
ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.

Jednym z dominujących wątków w twórczości Jacka Malczewskiego jest temat śmierci, 
która jest nieuniknioną konsekwencją życia. (…) Tworząc jej plastyczne wyobrażenie, 
artysta nie korzysta z gotowych wzorów ikonograficznych. Jacek Malczewski nawiązuje do 
mitu greckiego i jego sensu filozoficznego, do Thanatosa i bliźniaczego brata Hypnosa, 
którzy obaj są synami nocy.

K. Posiadała, Jacek i Rafał Malczewscy, Lublin [b.r.], s. 29
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16
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Projekt kartki wielkanocnej, 
1916 r.

ołówek, tusz, akwarela, papier, 
41 × 24 cm
Praca opisana w obrębie kompozycji: 
„RESURRECTIO ET VITA |RP 1916.”.
Poniżej kompozycji autorski opis: 
„pocztowa Kartka Wielkanocna/u grobu 
Chrystusa”, po prawej stronie na margine-
sie zapiski o użytych w pracy kolorach.

Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.
Do pracy dołączone potwierdzenie 
autorstwa podpisane przez prawnuczkę 
Józefa Mehoffera.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 13 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku 
wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. 
Do Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni 
ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem 
założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej 
twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, 
rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym portrecistą – swoich modeli 
przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, meble, 
plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką użytkową. 
Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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17
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Widok St.Valery en 
Caux

akwaforta, papier, 
14,8 × 25,4 cm (odcisk płyty)
sygn. p. d. ołówkiem: 
Pankiewicz

Analogiczna grafika znajduje 
się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

18
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Kanał piński na 
Polesiu I, 1899 r.

sucha igła, papier, 
13,8 × 19,5 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. na płycie p. d.: 
Pankiewicz 1899

Analogiczna grafika znajduje 
się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających na przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył 
się w warszawskiej Klasie Rysunkowej pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu. W 1889 r. 
udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie 
trendy malarskie. Kolejne lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. 
W roku 1906 został profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych zainicjował nurt polskiego 
koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej 
akademii, patronując grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią krakowskiej uczelni 
w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając 
zdobycze sztuki europejskiej, szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu malarskiego. 
Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę 
kolorystyczną sprowadził do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował wówczas chętnie martwe 
natury o walorach dekoracyjnych.
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19
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Apsyda kościoła Mariackiego w Krakowie – 
pod śniegiem, 1926 r.

autolitografia, papier, 48 × 38,5 cm  
w świetle passe-partout
opis. l. d.: Kreda – tusz; p. d.: P-ni Maryi J Tyczmanow-
skiej/w upominku/LWyczół 1926
plansza 7 z 10 z Teki jubileuszowej kościoła P-ny Marji 
w Krakowie, Kraków 1926–1927
Analogiczna grafika znajduje się w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Krakowie.
Reprod. w: M. Twarowska, Leon Wyczółkowski, Warsza-
wa 1973, il. 106
Wyst.: Sale Prałatówki w Krakowie, 1927 r.; Muzeum 
Miejskie w Bydgoszczy, 1937 r.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

W latach 1926–1927 Wyczółkowski poświęcił Krakowowi, jak gdyby na po-
żegnainie z tym miastem, „Tekę Mariacką” („Teka jubileuszowa kościoła Panny 
Marii w Krakowie… dziesięć plansz z okładką – autolitografii jednobarwnych 
i wielobarwnych” Kraków 1926/1927). Magia tego strzelistego gotyckiego 
wnętrza kazała artyście wahać się w wyborze środków. Zrazu chciał do 
tej teki obficiej wprowadzić kolor. „Z początku miał zamiar robić w trzech 
kolorach i przechodził przez wszystkie kombinacje barwne w tonacjach 
od szaro-żółto-niebieskiej do szaro-żółto-czerwono-zielonej, potem jeden 
kolor wyrzucił i harmonizował przez mnóstwo odbitek dwa kolory: czarny 
i bladożółty, a wreszcie skończył na czarno-białym z lekkim odcieniem 
złocistym”.

M. Twarowska, Leon Wyczółkowski, Warszawa 1973, s. 34

Po 1900 r. w twórczości Leona Wyczół-
kowskiego zauważalne jest stopniowe 
odejście od techniki olejnej na rzecz 
rozwoju i eksperymentowania w techni-
kach graficznych oraz pastelu. Być może 
po części miało to podłoże w idiosyn-
krazji artysty do farb olejnych, niemniej 
z pewnością rozbudzone zafascynowanie 
grafiką u Wyczółkowskiego było wynikiem 
rozmów z Feliksem Jasieńskim, wielkim 
pasjonatem i znawcą tematu.
 W 1903 r. artysta tworzy autoportret 
w technice akwatinty zadedykowany 
Jasieńskiemu, następnie powstaje szereg 
cykli graficznych m.in.: Teka Tatry (1906), 
Teka Litewska (1907), Teka Huculska 
(1910), Teka Wrażenia z Białowieży 
(1922) oraz Teka jubileuszowa kościoła 
P-ny Marji w Krakowie (1926–1927), 
w skład której wchodzi prezentowana 
w katalogu grafika. Po latach Wyczółkow-
ski: … moje rzeczy graficzne zostaną. 
Więcej przywiązuję do tego wagi niż do 
wszystkich moich obrazów (cyt. za M. Twa-
rowska, Leon Wyczółkowski, Warszawa 
1973, s. 28).
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20
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 
1976 Genewa)

Polskie Stroje Ludowe, 
tablica nr 14, 1939 r.

litografia kolorowana, 
papier, 32 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu u dołu: 
Z. Stryjeńska

Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeń-
ska, Polish Peasants’ Costumes. 
With introducion and notes by 
Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in 
Cracow, Nice 1939. Published 
by C. Szwedzicki
Analogiczna praca reprodu-
kowana w: Zofia Stryjeńska 
1891–1976 [katalog wystawy], 
Muzeum Narodowe Kraków 
2008, nr V.I.4. str. 359

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

21
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 
1976 Genewa)

Polskie Stroje Ludowe, 
tablica nr 40, 1939 r.

litografia kolorowana, 
papier, 32 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: 
Z. Stryjeńska

Praca pochodzi z Teki: 
Z. Stryjeńska, Polish Peasants’ 
Costumes. With introducion 
and notes by Thadee Seweryn, 
Curator of Ethnographical Mu-
seum in Cracow, Nice 1939. 
Published by C. Szwedzicki

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł



22
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Dziewczyna

technika mieszana, papier
30,5 × 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: ZS

cena wywoławcza: 4 800 zł ●
estymacja: 10 000 – 18 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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23
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Karykatury, 1916 r.

ołówek, papier, 23,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: St. Sawiczewski oraz poniżej 
po lewej: Moskwa/VIII.1916

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

24
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Autoportret

ołówek, papier, 18 × 10 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja:  1 500 – 2 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. 
Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola, 
Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą 
o równomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. 
Już wówczas artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. 
Edukację artystyczną kontynuował w akademii monachijskiej 
w latach 1890–93 u O. Seitza oraz w prywatnej 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.
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25
Stanisław Kubicki
(1889 Ziegenhain – 1942 Berlin)

Sowa uszata, 1913 r.

węgiel, papier, 34 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Kubicki 13
poniżej pieczęć p. d.: Versetzungs. 
|Prufüng

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Malarz, grafik i poeta, mąż artystki Margarete Schuster. Uzyskał wszechstronne wykształcenie 
z nauk przyrodniczych, architektury i sztuki studiując w Königliche Kunsthochschule. Całe 
jego życie i kariera twórcza oscylowały pomiędzy dwoma ośrodkami – Berlinem i Poznaniem. 
Kubicki wraz z żoną byli ważnymi łącznikami pomiędzy niemiecką grupą artystyczną Die 
Aktion a polskim ugrupowaniem Bunt, do którego od początków jej istnienia należeli jako 
współzałożyciele. Twórczość Kubickiego przechodziła transformację od ekspresjonizmu w kie-
runku abstrakcjonizmu. W początkowej stylistyce obwodził obiekty wyrazistą linią, stosował 
uproszczoną, kanciastą formę i kontrastowo zestawiał czerń z bielą, w późniejszym okresie 
jeszcze bardziej modyfikował przedmioty realne, będące punktem wyjścia do abstrakcyjnej 
formuły. Lata 1926 – 1933 zaowocowały powstaniem dużych cykli prac poświęconych faunie 
i florze, które według krytyki ocenione zostały jako kontynuacja eksperymentów formalnych 
zapoczątkowanych przez Franza Marca i Lyonela Feiningera. Dorobek artystyczny Kubickiego 
został skatalogowany przez jego syna i obejmuje 340 dzieł.



30 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

26
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Sekretarz (projekt kostiumu 
dla postaci Zbigniewa 
Cieniewskiego z filmu Panienka 
z okienka)

akwarela, tusz, ołówek, papier 
37,5 × 25 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: jms
w obrębie kompozycji autorskie opisy dot. 
stroju

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej aka-
demii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi 
czasopismami, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami 
i kostiumami dla teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. 
Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci oraz 
kolorystyka z przewagą brązów.



27
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Dama (projekt kostiumu 
do spektaklu Moralność Pani 
Dulskiej)

akwarela, tusz, ołówek, papier 
35 × 25 cm
sygn. monogramem wiązanym 
w p. d.: jms
W obrębie kompozycji autorskie opisy 
dot. stroju. Na odwrocie autorskie opisy 
długopisem: Kostium przeznaczony 
do spektaklu „Moralność Pani Dulskiej” 
w Teatrze Polskim w Warszawie (data 
premiery: 16.03.1962)

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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28
Stanisław Batowski Kaczor

(1866 Lwów – 1946 tamże)

Płaszcz damski leżący na 
rokokowym fotelu – praca 

dwustronna

ołówek, papier, 16,1 × 10,4 cm
p. d.: 16 (numer szkicownika)

na odwrocie ponownie szkic fotela 
oraz szkic postaci

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 300 – 1 800 zł

29
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Karol Wawrosz przy szkicowniku

ołówek, papier, 16,1 × 10,4 cm
napis autorski u dołu: Wawrosz
p. d.: 26 (numer szkicownika)

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza oraz Floriana Cynka. Następnie naukę kontynu-
ował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, odwiedzając Paryż, 
Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia 
Artystów Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W la-
tach 1903–14 we Lwowie prowadził własną szkołę artystyczną. 
Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. Zajmował 
się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów 
J. Słowackiego oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości 
nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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30
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Pędzący zaprzęg, ok. 1893

piórko, tusz, papier, 20 × 32,5 cm 
w świetle oprawy
l. g.: stempel z herbem w środku 
i napisem wokół: ZE ZBIORÓW MARII 
MALCZEWSKIEJ oraz nr 1204
na odwrocie szkic dwóch dziecięcych 
główek

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 200 – 3 500 zł

31
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Postać kobiety, ok. 1880

ołówek, papier, 19,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout

z lewej strony nieczytelny napis
na odwrocie okrągła pieczęć: 

ZE ZBIORÓW MARJI  
MALCZEWSKIEJ oraz nr 617

cena wywoławcza 1 500 zł
estymacja: 2 800 – 3 200 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu 
w polskim malarstwie przełomu XIX 
i XX wieku. Studiował w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. 
w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École 
des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był 
jednym z założycieli stowarzyszenia 
„Sztuka”. Od 1902 roku należał do 
Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej 
Secesji. W latach 1897–1900 oraz 
1910–1921 piastował stanowisko 
profesora Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. Wczesny okres 
twórczości artysty, nawiązujący do 
tradycji realizmu, zdominowany był 
przez tematy inspirowane polską 
poezją romantyczną i baśnią ludową 
oraz odwołujące się do martyrologii 
Sybiru. Z kolei zwrócił się ku 
symbolizmowi, tworząc własną, 
oryginalną emblematykę. Wykonał 
też liczne portrety, często połączone 
z elementami symbolicznymi i ale-
gorycznymi.
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32
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Szkice konia

sangwina, papier, 21 × 16 cm w świetle passe-partout
na odwrocie pieczątka ze spuścizny z numerem 2E11

Pochodzenie:
Spuścizna po artyście

cena wywoławcza 350 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

33
Zygmunt Grabowski
(1892 Radom – 1939 Brześć)

Grający na fujarce

ołówek, papier, 25,5 × 20 cm w świetle passe-partout
sygn. l.d.: Z. Grabowski

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edu-
kację artystyczną kontynuował w akademii monachijskiej w latach 
1890–93 u O. Seitza oraz w prywatnej 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 pro-
fesorem 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 Ilustrowa-
nym; ilustrował też książki dla wydawnictw lwowskich.

Malarz i grafik, studia artystyczne podjął w 1911 r. w Szkole 
Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Stanisława Lentza. 
W trakcie I wojny światowej służył w Legionach Polskich. Wspo-
mnienia ze służby uwieczniał później na płótnach, był tez autorem 
portretu Józefa Piłsudskiego. Grabowski był związany z grupą 
Plastycy Nowocześni, członkiem Związku Zawodowego Polskich 
Artystów Plastyków oraz wiceprezesem Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych. Oprócz malarstwa, artystę zajmowała również grafika, 
ekslibris oraz karykatura.  Pierwsza wystawa indywidualna artysty 
miała miejsce w 1931 r. w Salonie Sztuki Czesława Garlińskiego 
w Warszawie, na której zostało zebranych 29 dzieł, wśród których 
znalazły się portrety, martwe natury oraz pejzaże. 
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34
Leon Kowalski
(1870 Kijów – 1937 Kraków)

Młocka, 1908 r.

ołówek, papier, 9,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout
opisany l. d.: „Młocka” oraz 
sygn. i dat. p. d.: L.Kowalski 908.

W zbiorach Muzeum Narodowego w War-
szawie znajduje się grafika wykonana 
według prezentowanego rysunku

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz i grafik, naukę rozpoczął w Kijowskiej Szkole Malarskiej Mikołaja Muraszki, studia 
następnie kontynuował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie miał styczność 
z profesorami w osobach Leopolda Loefflera, Józefa Unierzyskiego, Władysława Łuszczkie-
wicza i Leona Wyczółkowskiego. Pogłębianie studiów poza granicami kraju w Monachium 
i Paryżu umożliwiły mu dotacje, które otrzymał z Wydziału Krajowego w 1894 r. W technice 
olejnej zajmowały go zagadnienia światła i koloru, no co miało wpływ zetknięcie się 
artysty z francuskim impresjonizmem. Malował kompozycje przedstawiające kadry miejskie 
i pejzażowe. Nieobce mu były także utrzymane w konwencji realistycznej portrety, sceny 
rodzajowe i tematy religijne. Chętnie sięgał również po akwarelę i pastel, z dużą wprawą 
posługiwał się igłami w technikach graficznych, w których udawało mu się uzyskać efekt 
zbliżony do rysunku.
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35
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Norwegia, lata 1930–1940

akwarela, papier, 42,5 × 59 cm  
w świetle passe-partout  
sygn. p. d.: Mokwa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 500 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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36
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Puck, 1921 r.

ołówek, papier, 26 × 26 cm 
w świetle passe-partout
dat. i opisany p. d.: Puck 9.8.921
na odwrocie pieczątka ze spuścizny 
z numerem 2034

Pochodzenie:
Spuścizna po artyście

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 – 2 500 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edukację artystyczną kon-
tynuował w Akademii monachijskiej w latach 1890–93 u O. Seitza oraz w prywatnej 
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.
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37
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Studium portretowe (Pani 
Boczarowa)

pastel, papier, 65 × 50 cm
sygn. p. d.: T.Axentowicz
na odwrocie nalepka wystawowa 
z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
z 1939 roku z wystawy pośmiertnej prac 
Axentowicza (numer wystawowy: 158, 
praca wzmiankowana w katalogu wystawy 
na stronie 15).

Praca opisana i reprodukowana w:
Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska 
„Kolekcja zabrzańska malarstwo i rysunek 
XVIII-XX wieku”, Kraków 2005, s. 71.

cena wywoławcza: 54 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni 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.

Prawdziwą pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał się 
prawdziwym perfekcjonistą. Rysował najchętniej pełne wdzięku i urody kobiety, pozbawione 
uśmiechu piękne damy – „les belles femmes de la belle epoque”, portrety inspirowane 
malarstwem Giovanniego Boldiniego i Jamesa Mc Neilla Whistlera. (…) W spuściźnie 
artystycznej Axentowicza pozostały setki portretów pastelowych bliżej nieznanych nam dzisiaj 
dam promieniujących paryskim szykiem – piękności w sukniach balowych, ozdobionych 
wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, w nobliwych kapeluszach, trzymających w ręku 
wachlarze, kwiaty, maski (…).

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, 
[w:] Teodor Axentowicz 1859–1938 [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o subtelnej harmonii barw pa-
stelowych. Karta wielka w historii sztuki polskiej. (…) Głowa kobieca – to specjalność 
mistrza Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (…) 
Powiewnie  rzucana kreska pastelowa Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co piękne 
i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze między postacią, 
a patrzącym na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal sentymentu. 

M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu, 
„Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny” 1938, nr 37, s. 7
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Uczęszczał do Klasy Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, w latach 
1895–98 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. Naukę kontynuował w paryskiej Aca-
démie Julian oraz w Rzymie w Akademii Angielskiej. W latach 1909–1914 
piastował stanowisko profesora w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie, zaś 
od 1918 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W czasie II wojny 
światowej uczył w krakowskiej Staatliche Handwerker und Kunstgewerbe 
Schule, zaś po jej zakończeniu prowadził dożywotnio katedrę malarstwa 
w tamtejszej ASP. Należał do TAP „Sztuka”, TZSP oraz krakowskiego ZPAP. 
Brał udział w niezliczonych wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą. 
Znany jest przede wszystkim, jako malarz kobiet oraz kwiatów. Wykonywał 
również portrety, martwe natury, sceny rodzajowe oraz pejzaże.

39
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Widok na Wawel z Grodzkiej

kredka, papier, 40,5 × 25 cm 
w świetle oprawy
sygn. u dołu: Ign Pieńkowski

cena wywoławcza: 800 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

38
Ignacy Pieńkowski
(1877 Dołubów – 1948 Kraków)

Widok na kościół Dominikanów 
w Krakowie

kredka, papier, 40,5 × 25 cm 
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 800 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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40
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Wawel, 1923 r.

akwarela, brystol, 15 × 23,5 cm,
sygn. i dat. p. d.: K. Kossak 1923

Wystawiany:
Kossakowie. Wystawa czasowa przygoto-
wana przez Muzeum Regionalne w Sta-
lowej Woli, eksponowana w Muzeum 
Okręgowym w Toruniu, 3.03–8.05.2016

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/
Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol 
Kossak; Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca 
– 2 października 2016 r, il. s. 175. 
opisany s. 195

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława 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.



42 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

41
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie 
–1990 Kraków)

Widok na Wawel, ok. 1935 r.

pastel, tektura, 36,3 × 34,8 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: T. Kantor
na odwrocie pejzaż z drzewami

Reprodukowany i wystawiany:
Tadeusz Kantor, Pejzaż w twórczości ma-
larskiej i rysunkowej Tadeusza Kantora, 
Archiwum Cricoteki, ul. Kanoniczna 5, 
Kraków, 7 VII – 30 IX 2005 r.
Tadeusz Kantor mniej znany, Pałac 
Krzysztofory, Kraków, 13 VI – 31 XII 
2003 Kraków

Do pracy dołącza opinia Józefa Chrobaka  
z 2001 r.

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50. Uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie 
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia.
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42
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż

akwarela, papier, 34 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WWeiss.

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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43
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, papier, 48 × 68 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

na odwrocie nalepka z Salonu Sprzedaży 
Dzieł Sztuki przy Towarzystwie Sztuk 
Pięknych w Krakowie (plac Szczepański) 
z tytułem pracy i nr 0372

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 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 
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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44
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 Salonu Arty-
stycznego Feliksa Rychlinga z Warszawy 
(ul. Marszałkowska 131) oraz orzeczenie 
Kazimierza Buczkowskiego

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 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. Hollosy’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 Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego 
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głownie akwarelą. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak 
również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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45
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Tatarów

akwarela, brystol, 20 × 30 cm
opisany p. d.: Tatarów
na odwrocie szkice biegnącego, głowy 
kobiety, postaci w dworskim, historycz-
nym kostiumie

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/
Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol 
Kossak; Państwowa Galeria Sztuki, 8 lipca 
– 2 października 2016 r, il. s. 175. 
opisany s. 195

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława 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.
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46
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Stary Jóźwa nad Morskim Okiem

pastel, papier, 48 × 69 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–1914 u J. Pankiewicza i w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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47
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Portret brata Władysława, 1882 r.

pastel, karton, 34,5 × 28 cm w św. ramy
sygn. i dat. p. d.: K. Pochwalski/1882

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w Akademii 
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również w Wiedniu 
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał 
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej Akademii. Malował 
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał 
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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48
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Grążel żółty, 1898 r.

pastel, papier; 37 × 25 cm 
w świetle oprawy
opis. p. d.: Lipiec/98

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu 
barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta 
syntetyzował formy, budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując 
dekoracyjnie poszczególne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas 
artyście udało się wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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49
J. Kosiński
(2 poł. XIX w.)

Scena przed karczmą

akwarela, papier, 16 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Kosiński

Tradycyjna atrybucja wiąże obraz 
z Józefem Kosińskim (1753–1821).

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł
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50
Jan Wojnarski

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Portret Leona – ojca artysty

akwaforta, papier, 37 × 32 cm (odcisk 
płyty), 42,5 × 37 cm (wymiary arkusza)

sygn. l. d.: Wojnarski (na płycie)
p. d. faksymile: JAN WOJNARSKI

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1 100 zł

51
Jan Wojnarski

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Krakowianka, 1935 r.

węgiel, papier, 50 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: JWojnarski/935
na odwrocie pieczątki syna artysty 

Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cyn-
ka, J. Stanisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy 
w znacznym stopniu wpłynęli na jego twórczość. 
W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do 
Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. 
W latach 1927–37 był profesorem krakowskiej ASP. 
Należał do grup artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” 
i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo olejne, specjalizując 
się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział 
w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo 
liczną grupę jego dzieł stanowią malownicze pejzaże 
o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny 
wpływ szkoły Jana Stanisławskiego. W jego niezwykle 
płodnej twórczości dużo miejsca zajmują także liczne 
przedstawienia aktów oraz portretów, w których sylwetki 
swych modeli kształtował subtelną kreską.
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52
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty w białym wazonie

litografia barwna, papier, 59 × 39,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: Kisling
u dołu z lewej: C./25 „N” oraz p. d.: 
owalny wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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53
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura  
na granatowym tle

litografia barwna, papier,  
58 × 45,5 cm (odcisk płyty)
65 × 52 cm w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Kisling
u dołu H.C./25 „U” oraz p. d.: owalny 
wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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54
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pejzaż włoski

akwarela, papier, 69,5 × 49,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP 
w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej i jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, 
Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym wpływem 
sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu barw, stosując 
niewielkie napięcia walorowe. W pierwszym okresie twórczości artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne 
elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Już wówczas artyście udało się wyzwolić 
spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego.
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55
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Pejzaż

pastel, papier, 35 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Rubczak

Praca posiada ekspertyzę 
prof. D. Markowskiego.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 500 – 10 000 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.
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56
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Na hamaku

akwarela, papier, 23 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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57
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Akt

akwarela, kredka, węgiel, papier, 
35,5 × 26,5 cm w świetle oprawy
sygn. l. d.: l. gottlieb

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.



58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

58
Abraham Weinbaum
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Akt

mieszane techniki graficzne, papier, 
21 × 26 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem 
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo 
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach. 
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się 
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie, 
urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje 
figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.
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59
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura

litografia barwna, papier, 47,5 × 56,5 
(wymiar kompozycji), 52 × 61 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: Kisling
u dołu H.C./25 „Y” oraz p. d.: owalny 
wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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60
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

W miłosnym uścisku, 1966 r.

akwarela, tusz, papier, 40,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: majaberezowska 66
p. d. dedykacja: Panu Lubomirowi/
Kulczyckiemu/wdzięczna Maja

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 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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61
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Akt

litografia barwna, papier, 58 × 47 cm 
(odcisk płyty), 53,5 × 75,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie p. d.: Kisling
u dołu H.C./25 „T” oraz p. d.: owalny 
wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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62
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Martwa natura z rybami

litografia barwna, papier, 45 × 57 cm 
(odcisk płyty), 54,5 × 68,5 cm (arkusz)
sygn. na płycie l. d.: Kisling
u dołu ołówkiem 84/150 oraz p. d.: 
owalny wycisk ATELIER KISLING i podpis 
ołówkiem: Jean Kisling

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Muzykujący, 1971 r.

akwarela, tusz, papier, 61 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Chaim Goldberg 71

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Talent czternastoletniego młodzieńca został 
zauważony przez Saula Silbersteina, ucznia Sigmunda Freuda, podczas pobytu w Kazimierzu 
Dolnym. Silbesrtein postanawia pomóc Goldbergowi w rozwoju artystycznym, wraz z rzeź-
biarzem Henrykiem Kuną fundują mu stypendium, dzięki któremu Goldberg może podjąć 
studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Zbigniewa Pronaszki. Edukację 
malarz kontynuował w warszawskiej ASP, gdzie zetknął się z pedagogami w osobach Henryka 
Gotliba, Xawerego Dunikowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. Okres II wojny światowej 
Goldberg wraz z żoną spędza w Nowosybirsku, gdzie artysta trudni się jako scenograf dla 
tamtejszej opery. Powrót do kraju obfituje w pierwsze sukcesy artystyczne, jednak okres 
największej sławy przypada na emigracji w Izraelu (1955-1967) i następnie  w Stanach 
Zjednoczonych, gdzie osiądzie już na stałe. Twórczość Chaima Goldberga to malarskie 
wspomnienie sztetlu z całym jego kolorytem. Płótna zapełniają sylwety grajków, handlarzy  
i rzemieślników, stanowią zapis żydowskiego folkloru i obyczajów, przy współudziale żywej, 
rozedrganej palety barwnej. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach światowych kolekcji 
muzealnych takich, jak Metropolitan Museum of Art i Museum of Modern Art w Nowym 
Jorku, Jad Waszem  w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie, a także na gruncie polskim 
w Muzeum Narodowym i Muzeum Żydowskim w Warszawie.
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64
Maria Jarema
(1908 Stary Sambor – 1958 Kraków)

Trzy kobiety z dzieckiem

akwarela, papier, 20 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: marja Jarema

cena wywoławcza: 4 200 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarka i rzeźbiarka, także autorka scenografii. Nauki pobierała w krakowskiej ASP na 
wydziale rzeźby pod kierunkiem Ksawerego Dunikowskiego. Była współinicjatorką zawiązania 
powstałej ok. 1932 r. tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, która postulowała sprzeciw wobec 
akademickich, skostniałych form nauczania, oraz konieczność wypracowania nowych 
postaw artystycznych, wzorem zachodnioeuropejskiej awangardy. Od 1934 r. tworzyła 
scenografie dla teatru eksperymentalnego „Cricot”, w którym aktywnie działał jej brat, Józef 
Jarema. Początkowo wyrażała swoją osobowość twórczą w realizacjach rzeźbiarskich, 
następnie skupiła się głównie na mediach malarskich i graficznych. Ostatecznie udało jej 
się wypracować własną technikę łączącą wspomniane media. Dorobek artystki ukazuje 
ciągłe poszukiwania w aspektach rozwiązań formalnych oraz utorowanie zainteresowań 
w kierunku sztuki nieprzedstawiającej.
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65
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Postać w kapeluszu, 1939 r.

akwarela, papier, 15,5 × 12,5 cm
sygn. p. d.: TKantor oraz dat. l. d.: 1939

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

W latach 1934–39 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957 r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50. Uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70. i 80. wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną, np. w czasie 
pracy nad spektaklem „Umarła Klasa” powstała seria kompozycji pod tym samym tytułem. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia.
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66
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

W kawiarni przy plaży

pastel, papier, 21 × 30 cm
sygn. l. d.: WWeiss

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 000 – 6 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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67
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura

pastel, papier, 48,5 × 67 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 10 000 –12 000 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha 
i F.S. Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się 
do Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji 
poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność 
pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, 
portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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68
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Szkice

tusz, papier, 21 × 27 cm
sygn. p. d.: S.E

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

69
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Para koni

tusz, papier, 21 × 26,5 cm
sygn. p. d.: S.E

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

70
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Pędzące konie – szkic

tusz, papier, 15,5 × 22,5 cm
sygn. l. d.: S.E

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Lubiłem rysować, zwłaszcza konie, często 
inspirując się reprodukcjami obrazów mistrzów, 
zmieniając je na swój sposób, nigdy nie kopiując. 
Od najwcześniejszych lat posyłano mnie do 
szkoły podstawowej, później średniej, gdzie 
dostawałem bardzo dobre stopnie z rysunku. 

Stanisław Eleszkiewicz 1900–1963.  
Paintings and drawings. May 10-June 14, 

1986, [b.s.] [kat. wyst.]
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71
Stanisław Eleszkiewicz

(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Tresura

tusz, papier, 16 × 22,5 cm
sygn. p. d.: S.E

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

72
Stanisław Eleszkiewicz

(1900 Czutowo koło Połtawy – 
1963 Paryż)

Koń

tusz, papier, 21 × 26,5 cm
sygn. p. d.: S.E

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane właściwej artyście manierze stylizowania formy. 
Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim muzeum, 
jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął 
w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił ochotniczo 
do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł 
okres rekonwalescencji i kontynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzymie. Podczas 
pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy 
i rysunków jego autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. W latach 1927–1945 pracował 
u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse 
(1930), Galerie Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach figuralnych, a także i pejzażach. 
W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący 
przy stole, grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, które z taką lubością malował w wieku 
młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze 
brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.



70 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

73
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Łódź na brzegu

gwasz, papier, 34 × 23,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: S. Jaxa

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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74
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Przy brzegu, 1959 r.

akwarela, ołówek, papier, 15 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat p. d.: Mokwa 1959

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 000 – 3 500 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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75
Francois Leke
(ur. 1912 
Staffordshire – ?)

Widok na 
Wenecką 
Lagunę, 1976 r.

akwarela, papier, 
25 × 35,5 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. i dat.: Francis 
Leke `76

cena wywoławcza: 
600 zł ●
estymacja: 
1 000 – 1 200 zł

76
Francois Leke
(ur. 1912 
Staffordshire – ?)

Przy kutrach, 
1975 r.

akwarela, 
papier, 25 × 35 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. p. d.: 
Francis Leke `75

cena wywoławcza: 
600 zł ●
estymacja: 
1 000 – 1 200 zł
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77
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łódź na brzegu, przed 1939 r.

akwarela, ołówek, papier, 16 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 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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78
R. Modrzewski
(1 poł. XX w.)

Hel, 1934 r.

pastel, papier, 
34 × 48 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: 
R. Modrzewski/HEL 
1934

cena wywoławcza: 
700 zł
estymacja: 
1 200 – 1 500 zł

79
Adam Międzybłocki
(1883 Gryszkańce koło 
Sejn – 1956 Gdańsk)

Na polowaniu, 
1954 r.

akwarela, gwasz, 
papier, 35,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
A. Międzybłocki/1954

cena wywoławcza: 
800 zł ●
estymacja: 
1 100 – 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.
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80
Henryk Sajdak

(1905–1995)

Bałtycki brzeg, 
1975 r.

akwarela, papier, 
18,5 × 22,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. i dat. l. d.: 
H. Sajdak/75

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
estymacja: 

2 000 – 2 600 zł

81
Artysta 

nieokreślony
(XX w.)

Łodzie

gwasz, kredka, pa-
pier, 13,5 × 20 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 
650 zł

estymacja: 
1 100 – 1 200 zł

Artysta, który za główny temat swoich prac obrał rodzinne miasto. Edukację artystyczną rozpoczął na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
następnie zaś kontynuował w Paryżu. Ulubionym medium malarskim Henryka Sajdaka była akwarela, dzięki której uwieczniał życie codzienne 
i zabytkową architekturę Krakowa. Drugie miejsce w twórczości artysty zajmują malarskie zapiski z podróży: tatrzańskie i  pienińskie pejzaże, 
a także widoki z wyjazdów do Francji, Włoch i Kanady.
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82
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Przy pomoście

ołówek, papier, 23 × 29 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 
(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r, str. 
16, poz.6

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

83
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Hipodrom

tusz, papier, 21,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 
(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, Mu-
zeum Sopotu, 2016 r, str. 23, 
poz.17

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

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 prezen-
tował 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.
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84
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Górny Sopot w stronę 
Wyścigów

akwarela, papier, 45 × 63 cm
autorski tytuł u dołu

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od 8 do 

31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, Mu-

zeum Sopotu, 2016 r, str. 27, 
poz. 24

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł

85
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 

2011 Arizona)

Hipodrom, 1949 r.

akwarela, ołówek, 
papier, 37 × 45 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. śr.: BrzoskoWła-

dysław/1949.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko 

(1912–2011). Widoki Sopotu 
1945–1956. Wystawa od 8 do 

31 grudnia 2016,
Sopocki Dom Aukcyjny, Mu-

zeum Sopotu, 2016 r, str. 38, 
poz. 42

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 000 zł
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86
Leon Schulz
(1872 Lyon – 1969 Castelnau-le-Lez)

Pejzaż

akwarela, papier, 27 × 38 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: LSchulz

cena wywoławcza: 800 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

Malarz, rysownik i akwarelista, a także ilustrator. Współpracował w dziennikiem „Les Annales”. 
Ilustrował m.in. Mademoiselle Dax, jeune fille Claude’a Farrère, (wydanie w 1922 r.) czy 
La Prodigieuse Vie D’Honoré’a de Balzac’a (wydane w 1928 r.) Jednak największą sławę 
zyskał jako rysownik zwierząt. Pejzaże w technice akwareli należą do  jego unikatowych 
realizacji. Malował je z dużą wirtuozerią, swobodnie wykorzystując podobrazie. Jego akwarele 
to niezwykle subtelne, wysmakowane kolorystycznie pejzaże. 
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87
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Wenecja, 1991 r.

akwarela, papier, 47 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat i opisany: l. d.: Baranowski/
WENECJA/1991

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do Związku 
Polskich Artystów Malarzy i Grafików. 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 zagranicznych. 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.
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88
Antoni Wasilewski
(1905–1975)

Motyw architektoniczny, 1948 r.

tusz lawowany, papier, 36, 5 × 50 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Antoni Wasilewski/1948

cena wywoławcza: 1 100 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Malarz, ilustrator, karykaturzysta, jako wolny słuchacz uczestniczył w zajęciach prowadzonych 
przez Józefa Mehoffera. Debiut plastyczny Wasilewskiego jako karykaturzysty miał miejsce 
na łamach lwowskiego czasopisma „Szczutek” w 1923 r. Artysta był również inicjatorem 
zorganizowania dorocznego konkursu na najpiękniejszą szopkę bożonarodzeniową. W 1930 r. 
został mianowany redaktorem pisma „Wróble na Dachy”, w którym ukazywała się drukiem 
większość prac Wasilewskiego. Okres wojenny przeczekał w Wielkiej Brytanii, gdzie był 
bardzo aktywny społecznie i artystycznie, organizując wernisaże, odczyty oraz publikując na 
łamach tamtejszych czasopism. W Edynburgu zdecydował się kontynuować studia malarskie. 
Do ojczyzny wrócił w 1957 r., gdzie trudnił się jako ilustrator dla „Szpilek” i „Przekroju”.
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89
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 Maisons-Laffitte)

Spahis w opończy na koniu – 
w hołdzie Michałowskiemu, 
lata 1943–1945.

tusz, papier, 29,5 × 25 cm
sygn. p. d.: J. Cz

Do pracy dołączona ekspertyza p. Janusza 
Nowaka

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynu-
ował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu 
Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, 
aktywnie uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. 
Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze środowiskiem Instytutu Literackiego. 
Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska 
wykazuje zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną 
obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, deformację. Tematami jego prac były 
martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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90
Ludwik Lille
(1897 
Podwołoczyska – 
1957 Paryż)

Tańczące, 1956 r.

węgiel, papier, 
26 × 36 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
L.Lille 56

cena wywoławcza: 
3 800 zł ●
estymacja: 
6 000 – 7 000 zł

91
Ludwik Lille
(1897 
Podwołoczyska – 
1957 Paryż)

Grupa kobiet

węgiel, papier, 
13,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. l. d.: L.Lille

cena wywoławcza: 
3 000 zł ●
estymacja: 
5 000 – 6 000 zł

Malarz oraz grafik, samouk, nie ukończył szkoły artystycznej, sztukami plastycznymi interesował się już od wczesnej młodości, Awangardowe 
kierunki poznawał za pośrednictwem niemieckich wydawnictw i dzięki znajomości z malarką Zofią Vorzimmer. Początkowo, tuż po 
I wojnie światowej związał się z Formistami, z którymi wystawiał swoje prace w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Ekspresjonizm poznawał 
w Niemczech, gdzie też uczestniczył w wykładach prowadzonych przez Paula Klee w Bauhausie. Za tematy swoich prac obrał martwe 
natury i sceny figuralne, w których obrazował zgromadzenia i obrzędy rodzinne, niejednokrotnie o żałobnym charakterze (serie „Kobiety 
lamentujące” i „Kobiety rozpaczające”). Charakterystyczne rysem tych prac był monochromatyzm uzyskany czarną kredką lub węglem oraz 
miękkim światłocieniem zarysowanie figur. W 1957 r. Galerie Zak w Paryżu zorganizowała pośmiertną wystawę artysty.
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92
Stefan Żechowski
(1912 Książ Wielki – 1984 tamże)

Dziewczyna, 1938 r.

ołówek, papier, 39 × 32 cm
sygn. p.d.: SŻ 38

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Ilustrator, rysownik, projektant znaczków pocztowych. Uczył się warsztatu w Państwowej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Od 1929 r. członek 
Szczepu Rogate Serce, założonego przez Stanisława Szukalskiego - wystawiał pod pseu-
donimem Ziemin z Książa. W latach 1930-36 brał udział we wszystkich wystawach grupy. 
W czasach PRL-u członek ZPAP w Zabrzu. W latach 70. osiadł w rodzinnej miejscowości, 
gdzie malował do końca życia.
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93
Teodor 
Urtnowski
(1881 Toruń – 
1963 Akwizgran)

Gdańsk. Kościół 
Mariacki

litografia, papier, 
40,5 × 54 cm 
w świetle ramy
sygn. na płycie p. d.: 
TH. URTNOWSKI

cena wywoławcza: 
300 zł ●
estymacja: 
500 – 600 zł

94
Malarz nieokreślony
(1 poł. XX)

Wnętrze kościoła Mariackiego, 1922 r.

akwarela, papier, 30 × 21 w św. oprawy
sygn. i dat. p.d.: GW/1922

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 500 – 600 zł

Studiował pod kierunkiem A. Maennchena w akademii berlińskiej, 
a następnie w Paryżu. Stale mieszkał i pracował w Gdańsku. Był 
głównie pejzażystą, malował widoki miasta i okolic. Ponadto zaj-
mował się malarstwem religijnym (dla kościołów) oraz projektował 
dekoracje teatralne. Gdański Żuraw to charakterystyczny motyw 
w ikonografii miasta i w twórczości artysty. Urtnowski przedstawiał 
go w zróżnicowanej perspektywie i układzie, najczęściej w są-
siedztwie malowniczych żaglowców. Malowany z dużą zręcznością 
w stonowanej ciepłej kolorystce urzeka swoją wyjątkowością.
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95
Berthold Hellingrath
(1877 Elbląg – 1954 Hannover)

Widok na Pałac Opatów

akwaforta, papier, 16 × 20 cm
sygn. ołówkiem p. d.: B. Hellingrath

cena wywoławcza: 500 zł ●
estymacja: 900 – 1 000 zł

96
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Żuraw w Gdansku

akwaforta, papier, 15 × 20 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: nieczytelnie

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 600 – 800 zł

97
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki k. Lidy – 
1997 Gdańsk)

Zbrojownia w Gdańsku, 
1986 r.

akwaforta, papier, 
20,5 × 15 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Ryszard Stryjec 

1986 r.

cena wywoławcza: 300 zł ●
estymacja: 600 – 800 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, posiadająca majątek na kresach, została deportowana do Kazachstanu, z którego 
w 1946 roku powróciła do Polski i osiedliła się w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku w pracowniach Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnickiej, 
gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”. Artysta 
uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych 
grafik, na których ukrywał często typowo gdańskie motywy. Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.

Malarz i rytownik niemieckiego pochodzenia, 
z mistrzowską wprawą posługujący się 
techniką akwaforty, w której realizował temat 
widoków miejskich. Po ukończeniu Szkoły 
Rzemieślniczej w Gdańsku, udał się na stu-
dia do Drezna, gdzie w latach 1899–1905 
studiował na tamtejszej Akademii Sztuk 
Pięknych. Edukację kontynuował w Paryżu 
i Monachium. Prace Hellingratha przedstawia-
jące architekturę Gdańska, Elbląga, Torunia, 
Grudziądza, Malborka i Królewca, by wymienić 
tylko kilka najczęściej pojawiających się miast 
w twórczości artysty, były wielokrotnie repro-
dukowane na pocztówkach, przynosząc mu 
stały dochód. W 1925 r. Hellingrath otrzymał 
posadę pedagoga na Politechnice w Hanowe-
rze, gdzie po kilku latach został mianowany 
profesorem. W czasie II wojny światowej spora 
część dorobku artysty została rozproszona lub 
uległa zniszczeniu.
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98
Jan Kanty 
Gumowski
(1883 Krościenko 
nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Kaplica 
Królewska 
w Gdańsku  
z teki Gdańsk

litografia, papier, 
29,5 × 44 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. na kamieniu 
p. d.: J.Gumowski

cena wywoławcza: 
300 zł
estymacja: 
600 – 800 zł

99
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk 
– 1982 Bad 
Schwartau)

Malbork

akwaforta, papier, 
30,5 × 40 cm (odcisk 
płyty), 49 × 70 cm 
w świetle oprawy
sygn. ołówkiem p.d.: 
Paul Kreisel
w l.d. opisany: 
Marienburg/Orginal/
Radierung

cena wywoławcza: 
200 zł ●
estymacja: 
500 – 700 zł
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100
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 1946 Kraków)

Zielona Brama z teki Gdańsk

litografia, papier, 29,5 × 44 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: J.Gumowski

Portal ratusza Staromiejskiego  
z teki Gdańsk

litografia, papier, 44,5 × 29 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: J.G

Spichlerz Królewski od strony ściany 
szczytowej z teki Gdańsk

litografia, papier, 44,5 × 29 cm  
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: J.G

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 800 – 1 500 zł

W latach 1902–1909 studiował pod kierunkiem Józefa Mehoffera oraz 
Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii. W czasie studiów podjął pracę 
w krakowskim 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 artysta zwracał się ku przedstawieniom pejzaży i tematyce religijnej. 
W czasie jego służby w Legionach uwieczniał wizerunki Józefa Piłsudskiego 
i innych dowódców. Zasłynął przede wszystkim jako autor przedstawień 
architektonicznych. Wykonał realistyczne studia rekonstrukcyjne Krakowa 
z 1 połowy XVIII wieku, Warszawy z XVII w. oraz dawnego Biecza i Tarnowa. 
Tworzył w wielu technikach oleju, akwareli, rysunki ołówkiem i piórkiem 
oraz litografii. Artysta zajmował się również ilustracją książkową.
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101
Henryk Baranowski
(1932 Starogard Gdański – 
2005 Gdynia)

ORP Gryf w Port Said

linoryt, papier, 20,5 × 40,5 cm
l. d. opisany ołówkiem: ORP. Gryf 
w Port Said
sygn. ołówkiem p. d.: H. Baranowski

cena wywoławcza: 200 zł ●
estymacja: 400 – 600 zł

102
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Stary Młyn – Gdańsk

litografia, papier, 19 × 29,5 cm
sygn. p.d.: Suchanek

cena wywoławcza: 400 zł ●
estymacja: 700 – 800 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).

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. 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 zagranicznych. 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.



89AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława 
Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi 
własną pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa. Od 1994 roku 
jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń 
holenderskich malarzy XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdań-
skiego. Maluje przede wszystkim archaizowane martwe natury, 
często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne 
i portrety o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach 
tak w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. 
Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra Kultury.

103
Kiejstut Bereźnicki

(ur. 1935 Poznań)

Kompozycja z faunem, 1979 r.

tusz, papier, 71,5 × 49,5 
w świetle passe-partout

sygn i dat. u dołu: 1979 Bereźnicki

cena wywołacza: 4 200 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

104
Kiejstut Bereźnicki

(ur. 1935 Poznań)

Para z maskami

rysunek, tusz, papier, 72,5 × 49,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywołacza: 4 200 zł ●
estymacja: 7 000 – 8 000 zł



90 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

105
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Męczeństwo na kole

ołówek, papier, 7,5 × 6 cm

cena wywołacza: 600 zł ●
estymacja: 1 100 – 1 500 zł

106
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Cerkiew

akwarela, gwasz, papier, 15,5 × 22 cm 
w świetle passe-partout

u dołu autorski napis (nieczytelny)

cena wywołacza: 1 900 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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107
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica-1968 Folusz)

W miasteczku 

akwarela, papier, 20 × 14 cm 
w świetle passe-partout
u dołu opisany: BAŁNICKIWIESSEL 
OBRAZ

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 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 drukowa-
nych 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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108
Andrzej Wróblewski
(1927 Wilno – 1957 w Tatrach)

Pieta Warmia

gwasz, tusz lawowany, papier, 
19,5 × 11 cm
opis. l. d.: Pieta Warmia

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Jeden z najwybitniejszych i najbardziej rozpoznawalnych polskich artystów powojennych. 
W latach 1945–52 studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod 
okiem Zygmunta Radnickiego, Zbigniewa Pronaszki, Hanny Rudzkiej-Cybisowej i Jerzego 
Fedkowicza. W tym samym okresie studiował również historię sztuki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Z początku zafascynowany był grafiką, szczególnie drzeworytem, rzadziej 
tworzył litografie. Jego pierwsze obrazy, podobnie jak innych artystów tego czasu, utrzymane 
były w stylistyce malarzy Komitetu Paryskiego, jednak z czasem całkowicie odwraca się od 
tej konwencji na rzecz poszukiwań przestrzennych form. Niechęć do koloryzmu wiązała 
się również z jego rozumieniem sztuki, która powinna być społecznie zaangażowana, a nie 
jedynie estetyczna i skupiona na kolorze. Pod koniec lat 40. w swoim malarstwie ciągle 
eksperymentował z formą i technologią malarską. Próbował swoich sił w surrealizmie 
i abstrakcji, lecz najbardziej rozpoznawalne stało się jego malarstwo figuratywne, gdzie 
silnie podkreślona jest deformacja postaci oraz użycie barw o symbolicznym znaczeniu 
(efektem jest znamienny dla artysty cykl „Rozsztrzelań”). Na początku lat 50., artysta 
widocznie zafascynowany ideami socrealizmu, zaczyna tworzyć kompozycje utrzymane 
w tej konwencji. Jego malarstwo staje się bardziej „realne”, jednakże z czasem powrócił do 
wypracowanego wcześniej stylu, a tematyka jego obrazów zaczyna skupiać się na motywach 
rodzinnych i ukazywaniu trudów zwykłego życia. Pomimo, że artysta żył jedynie 30 lat, 
jednak pozostawił ogromną spuściznę. W jej skład wchodzą nie tylko obrazy, ale także 
bardzo duża liczba rysunków i szkiców.
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109
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Martwa natura

ołówek, papier, 10,5 × 15 cm
sygn. p. d.: J. N.

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976-92 był profesorem na ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych 
natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpły-
wami sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam 
barwnych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).
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110
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Postaci, 1956 r.

tusz, papier, 20 × 28,5 cm 
w świetle pass-partout
sygn. i dat. p. d.: J. N. 1956

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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111
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret III, 1989 r.

pastel, papier, 21 × 14 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Panek 89

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, 
Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie 
prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków 
portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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112
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Rozmowa języków

akwarela, ołówek, papier, 29 × 41 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 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 charakterystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy 
od 1970 r. artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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113
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Portret kobiety

ołówek, papier, 29,5 × 20,5 cm
dat l. g.: 1. XI.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

114
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 
2001 Kraków)

Koń

kredka, papier, 
21 × 29,5 cm
dat p. g.: 31.VIII

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
estymacja: 
2 000 – 3 000 zł

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława 
Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował naukę na 
Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników 
i rysowników. W latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, Pasterki, Latawce, 
Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane 
na wystawie Polaków portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany i nagradzany – Złoty Medal 
na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, 
USA, Japonii, Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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115
Kazimierz 

Podsadecki
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Akty kobiet, 
1960 r.

sangwina, papier, 
17,3 x26 cm

sygn.l.g.: PODSA-
DECKI (podkreślo-

ne)/21.8.960-.

cena wywoławcza: 
1 700 zł ●
estymacja: 

2 500 – 3 500 zł

116
Kazimierz 

Podsadecki
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Akt siedzącej 
kobiety, 1959 r.

piórko, tusz, 
lawowanie, papier, 

20 × 27cm
sygn. l. d.: PODSA-

DECKI (podkreślone)
napis autorski p.d.: 

1.I.959

cena wywoławcza: 
1 700 zł ●
estymacja: 

2 500 – 3 500 zł

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Znał dobrze Peipera i Strzemińskiego. Był współpracownikiem 
awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, a także członkiem grupy „a. r.” i Praesens. Na początku malował obrazy abstrakcyjne, później 
próbując swych sił w zakresie fotografii. Został aresztowany w 1941 r.; wtedy też zniszczono większość jego prac z lat 1926–1939. Był 
jednym z założycieli powojennego ZPAP w Szczecinie. Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami awangardowymi.
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117
Bronisław Kierzkowski
(1924 Łódź – 1993 Warszawa)

Kompozycja

technika mieszana, papier, 
19,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: KIERZKOWSKI

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Malarz, wykształcenie artystyczne zdobywał na uczelniach w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Łodzi (1946–1947), PWSSP w Gdańsku (1948–1950) oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie (1951–1955), gdzie zakończył edukację, uzyskując 
dyplom w 1956 r. Jego nauczycielami przez okres nauki byli Władysław Strzemiński, Juliusz 
Studnicki i Eugeniusz Eibisch. Od 1962 do 1988 r. zajmował się dydaktyką wpierw w swojej 
macierzystej uczelni, następnie na uczelniach w Toruniu i Lublinie. Kierzkowskiego zajmował 
informel, kolaże i sztuka materii, od połowy lat 50. tworzył reliefowe kompozycje zatapiając 
w zastygającym gipsie fragmenty drutu, metalowych siatek oraz blaszek. 
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118
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

Kompozycja abstrakcyjna, 1975 r.

flamaster, papier milimetrowy, 
21 × 15 cm
sygn. i dat. p.d.: R. Ziemski 75

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta- 
-Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię 
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów 
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające 
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Ziemski miał wiele 
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział również w licznych wystawach 
zbiorowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Prace jego znajdują się 
m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu 
i w Gdańsku, w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w wielu innych kolekcjach publicznych 
i prywatnych w kraju i za granicą.
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119
Alfred Lenica
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

Kompozycja

gwasz, papier, 39,5 × 57 cm
w świetle passe-partout
sygn. z lewej u dołu: Lenica

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w poznańskich pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra 
Kubowicza w latach 1925–28. Swoje prace po raz pierwszy pokazał szerszej publiczności 
jeszcze w 1925 r. Od 1947 roku przynależał do poznańskiej Grupy 4F + R, której był 
również współzałożycielem. Był również członkiem Grupy Krakowskiej; działał także z galerią 
Zapiecek. W swej malarskiej twórczości artysta początkowo skupiał się ma kompozycjach 
figuratywnych nawiązujących do zdobyczy kubizmu, następnie kierował się ku tendencjom 
surrealistycznym. Po wojnie tworzył w narzuconej, socrealistycznej stylistyce. W końcu lat 
50-tych artysta wytworzył swój indywidualny, dynamiczny styl artystyczny, łączący w sobie 
elementy surrealizmu, informelu, taszyzmu oraz drippingu. Prace artysty były pokazywane 
na wielu zbiorowych oraz indywidulanych wystawach.
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120
Rajmund Ziemski
(1930 Radom – 2005 Warszawa)

24 – VII – 66

gwasz, tusz, papier, 68,5 × 48 cm  
w świetle passe-partout 
dat. p. d.: 24-VII-66

cena wywoławcza: 3 400 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej akademii pod kierunkiem A. Nachta- 
-Samborskiego. Debiutował w roku 1955 w galerii Arsenał. Od 1958 r. prowadził pracownię 
malarstwa w macierzystej uczelni. Artysta należy do najwybitniejszych reprezentantów 
abstrakcji niegeometrycznej w polskim malarstwie powojennym. Obrazy jego, przypominające 
formy biologiczne, charakteryzują się bogactwem faktury i kolorystyki. Ziemski miał wiele 
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Brał udział również w licznych wystawach 
zbiorowych. W 1979 roku otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa. Prace jego znajdują się 
m.in. w zbiorach muzeów narodowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu 
i w Gdańsku, w Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w wielu innych kolekcjach publicznych 
i prywatnych w kraju i za granicą.
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121
Zbigniew Jaskierski
(1928 Lwów – 1969 Podkolce)

Kompozycja, 1959 r.

gwasz, papier, 24 × 34,5 cm
sygn. i dat. na odwrocie: Zb/Zb. Jaskier-
ski/1959

cena wywoławcza: 800 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

Malarz, reprezentant sztuki abstrakcyjnej w nurcie niegeometrycznym. Absolwent Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie, dyplom uzyskał pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. Od 
1957 r. nauczał w macierzystej uczelni. W swoich założeniach plastycznych Jaskierski kon-
tynuował doświadczenia polskich kolorystów. W początkowej fazie twórczości pejzaże i sceny 
figuralne, stanowiły punkt wyjścia do poszukiwań formalnych coraz bardziej zbliżających go 
w kierunku abstrakcji, której poświęcił całą uwagę w latach 60-tych. Bardzo prędko zyskał 
uznanie środowisk artystycznych – w 1961 r. został wybrany do reprezentowania Polski 
na II Biennale Młodych w Paryżu. Rok później został nagrodzony Złotym Medalem przez 
organizatorów I Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. W 1964 r. 
w Galerii Krzywe Koło odbyła się indywidualna wystawa prac malarza. Jaskierski nie zdążył 
w pełni rozwinąć kariery artystycznej, zmarł przedwcześnie w katastrofie lotniczej w 1969 r.
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122
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

Postać abstrakcyjna

monotypia, papier 25,5 × 19 cm
na odwrocie napis ołówkiem: „Stwierdzam 
autorstwo |Jonasza Sterna |Barbara 
Jaroszyńska-Stern”

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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123
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Akt, 1922 r.

litografia dwubarwna, papier, 
61 × 50 cm
sygn. i dat. na płycie u dołu: 
H. BERLEWI. 1922.
na odwrocie owalna pieczęć: Etude CHA-
PELLE PERRIN PROMATIN |VERSAILLES 
|ATELIER BERLEWI

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – Ecole des Beaux-Arts i Ecole 
des Arts Decoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la 
Prasse Artistique Francaise, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). 
W latach 1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu 
oraz suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, 
w której zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa 
bezprzedmiotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przed-
stawieniach figuralnych. Od tego czasu głownie malował portrety. Do abstrakcji powrócił 
po 1957 roku. Berlewi był związany z pierwszą w Polsce grupą żydowskich artystów 
awangardowych zwaną „Young-yidish”, współpracował także z warszawskim periodykiem 
„Ringen”, na łamach którego publikował autorskie teksty poświęcone zagadnieniom ze 
sztuki współczesnej i dla którego projektował okładki kolejnych numerów. Był również 
współzałożycielem stowarzyszenia mającego na celu wspieranie rozwoju sztuki żydowskiej. 
Zwrot ku sztuce nieprzedstawiającej miał miejsce po spotkaniu artysty z rosyjskim malarzem 
El Lissitsky’m w 1921 r., co przełożyło się na nowy etap w twórczości Berlewiego.
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124
Louis Marcoussis
(Ludwik Kazimierz Markus)
(1878 Warszawa – 1941 Cusset)

Martwa natura ze skrzypcami 
i gitarą

pochoir (gwasz malowany szablonem), 
papier, 15,2 × 20,4 cm (kompozycja), 
16,1 × 21,1 cm (arkusz)
l. d. na płycie dedykacja: Madame, 
Monsieur Costida/hommage amical de/
mai 27 L. Marcoussis

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Malarz i grafik, reprezentant kubizmu w sztuce, przedstawiciel École de Paris. Wykształcenie 
artystyczne zdobył studiując przez dwa lata na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, mając 
za pedagogów Józefa Mohoffera i Jana Stanisławskiego. Następnie wyjechał w 1903 r. do 
Paryża, aby pogłębić edukację, uczestnicząc w zajęciach prowadzonych w Académie Julian 
i studiując dzieła mistrzów w Luwrze. W latach 20. XX w. utrzymywał kontakty z polskimi 
formistami. Wczesna twórczość artysty wskazuje wpływ Jana Stanisławskiego i kolejno 
impresjonistyczne reminiscencje. Zwrócenie w kierunku kubizmu następuje w 1910 r., 
dzięki znajomości z Guillaume’m Apollinaire’m, który wprowadził go w środowisko awan-
gardowych artystów: Picassa, Braque’a i Grisa. W latach 1931-1937 powstają głównie 
grafiki, Marcoussis doskonalił swoje umiejętności w zakresie akwaforty, akwatinty i suchej 
igły, w tym samym okresie nauczał rytownictwa w studio Schapfera na Montparnasie. 
Późna twórczość artysty znamionuje metafizyczne wpływy o włoskich korzeniach w osobie 
Giorgia de Chirico. 
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125
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Postać z dzieckiem – z cyklu 
Białoruś Zachodnia, 1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 
30 × 43.1 cm
p. d.: pieczątka GALERIA/ANNA 
WESOŁOWSKA
na odwrocie: wg rysunku Władysława 
Strzemińskiego – Z cyklu: Białoruś 
Zachodnia, „Postać z dzieckiem”, 
1939/1985, akwaforta/papier czerpany, 
nakład 45 szt
Grafika wykonana pod nadzorem Nikii 
Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy 
„Warsztat Władysława Strzemińskiego” 
zorganizowanej przez Galerię Anny 
Wesołowskiej w Łodzi w 1985 roku

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz, teoretyk sztuki, reprezentant konstruktywizmu w sztuce abstrakcji, twórca teorii 
unizmu. W 1914 r. ukończył Wojskową Szkołę Inżynierii Lądowej i od razu rozpoczął 
aktywną służbę na froncie. Trwale okaleczony podczas walk, nie mógł kontynuować służby 
w wojsku. Postanowił zająć się sztuką – w 1918 r. uczęszczał do Pierwszych Państwowych 
Wolnych Pracowni, tam też nawiązał kontakty z Kazimierzem Malewiczem i Wladimirem 
Tatlinem. W szybkim czasie znalazł się w czołówce rosyjskiej awangardy. Poślubił rzeźbiarkę 
Katarzynę Kobro, z którą wspólnie zainicjowali powstanie w 1928 r. grupy „a.r.” (artyści 
rewolucyjni, awangarda rzeczywista). W tym samym czasie opracował autorską koncepcję 
unizmu, zakładającą stworzenie takiej kompozycji, żeby była jednorodna, złożona z elementów 
abstrakcyjnych oraz stwarzała wrażenie zupełnie płaskiej, pozbawionej dynamiki i głębi. 
W latach 1930–1934 powstało ok. 10 prac unistycznych opartych na drobnych falistych 
formach zapełniających płótna. 
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126
Władysław Strzemiński
(1893 Mińsk – 1952 Łódź)

Dwie postaci – z cyklu Białoruś 
Zachodnia, 1939/1985

akwaforta, papier czerpany, 
30 × 43,5 cm
p. d.: pieczątka GALERIA/ANNA 
WESOŁOWSKA
na odwrocie: wg rysunku Władysława 
Strzemińskiego- Z cyklu: Białoruś 
Zachodnia, „Dwie postaci z dzieckiem”, 
1939/1985, akwaforta/papier czerpany, 
nakład: 25 szt
Grafika wykonana pod nadzorem Nikii 
Strzemińskiej, córki artysty, do wystawy 
„Warsztat Władysława Strzemińskiego” 
zorganizowanej przez Galerię Anny 
Wesołowskiej w Łodzi w 1985 roku

cena wywoławcza: 1 300 zł ●
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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127
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt, 1997 r.

serigrafia barwna, papier, 78 × 57 cm 
(odcisk płyty) , 83 × 61,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Jerzy Nowo-
sielski 1997 r. oraz opisany l. d.: 41/50

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor 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, ob-
wiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii w kościołach 
(m.in. w kościele św. Ducha w Nowych Tychach, kościele w Wesołej koło Warszawy, cerkwi 
w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie czy 
w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, Francja, Niemcy).
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128
Jerzy Nowosielski
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt z lusterkiem, 1997 r.

serigrafia barwna, papier, 50,5 × 74 cm 
(odcisk płyty), 80 × 55,5 cm  
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Jerzy Nowo-
sielski 1997 r oraz l. d. ołówkiem: 37/50

cena wywoławcza: 3 600 zł ●
estymacja: 5 000 – 8 000 zł
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129
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

1 VIII 99

akwarela, papier, 28,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz dat. l. d.: 
1 VIII 99, śr.: 67/99
u dołu dedykacja: Panu Włodzimierzowi 
(….) -nieczytelnie

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stano-
wisko profesora objął w 1983 r. Reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagrodą krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagroda 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, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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130
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Uniwersum CXXVII

akwarela, papier, 48 × 63 cm
sygn. i opisany na odwrocie: Jan Do-
bkowski/akwarela z cyklu „UNIVERSUM 
CXXVIII” 1999 ROK/48 cm x 63 cm

cena wywoławcza: 2 800 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą Jerzym 
Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną 
cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących 
barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, twa-
rzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. 
W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich pracach sięgał po ciemne 
kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. 
Ale już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy 
wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego równie 
ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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131
Judyta Sobel
(1924 Lwów – 2012 Nowy Jork)

Manekin, 1958 r.

akwarela, papier, 61 × 48 cm
sygn. i dat. p. d.: J.Sobel/1958

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Studiowała w latach 1947–50 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
u Władysława Strzemińskiego i przez krótki czas była asystentką Stefana Wegnera. Uczest-
niczyła w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Po studiach wyjechała do Izraela, 
a następnie do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na stałe. W Polsce jej obrazy znajdują się 
w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. Twórczość Judyty Sobel trudno zamknąć w jednym nurcie 
malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z przeróżnych okresów sztuki 
XX wieku. W początkowym okresie twórczości, czyli podczas studiów w łódzkiej PWSSP widać 
u artystki wyraźny wpływ mistrza Władysława Strzemińskiego. W latach 50. i 60. Judyta 
Sobel kontynuuje nurt postimpresjonizmu, czerpiąc z rozwiązań ekspresjonizmu van Gogha 
i estetyzmu Henri Matisse’a. Obraz, który prezentujemy na aukcji pochodzi z końca lat 60, 
kiedy to styl artystki wyraźnie stał się samodzielny, zachwyca bogactwem kolorystycznym 
i ukazuje ekspresjonistyczne poszukiwania artystki. Malarstwo Judyty Sobel sytuuje się na 
pograniczu figuracji i deformacji, a jednocześnie zauważalna jest w tych płótnach subtelna, 
kobieca wrażliwość na otaczającą codzienność. Oglądanie ich sprawia przyjemność płynącą 
z rozpoznania znajomego piękna.
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132
Zbigniew Makowski
(ur. 1930 Warszawa)

Quod erat in vatis, 1964 r.

akwarela, tusz, gwasz, papier, 
30 × 23,5 cm w świetle oprawy
sygn. i dat. u dołu: Zbigniew Makowski 
1964

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP (1950–56). Zajmował się różnymi dziedzinami nauki: 
matematyką, kulturą wschodu, pasjonował się kabalistyką. Łącząc w swoich kompozycjach 
znaki, cyfry i litery osiągał efekty symboliczne i surrealistyczne. Brał udział w III Wystawie 
Sztuki Nowoczesnej w Warszawie w 1959. Jest laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej 
im. Cypriana Kamila Norwida. W 1956 ukończył warszawską ASP (pracownia Kazimierza 
Tomorowicza). W 1962 przebywał we Francji i brał udział  w wystawie „Le Mouvement 
Surréaliste et le Mouvement Phases” w Paryżu. Uprawia sztukę surrealistyczną, świad-
czącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną. W latach 60. komponował swe obrazy ze znaków 
magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów. W latach 70. i 80. 
malował ezoteryczno-magiczne pejzaże, przedstawiające zazwyczaj fragmenty antycznej 
architektury, ponad którymi unoszą się symboliczne przedmioty „Vale ergo polia, Et ibam 
in profundis”. Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida oraz Nagrody im. 
J. Cybisa.
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133
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

In silence I

technika własna, papier, 55 × 68 cm
sygn. i dat. śr. d.: JAN/BER/DYSZ/
AK/1975
na odwrocie autorski napis: JAN 
BERDYSZAK/1975/IN SILENCE I oraz 
obok uwaga autora OPRAWIAĆ/W BIAŁĄ/
RAMĘ

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 24 000 – 26 000 zł

Studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni rzeźby B. Wojtowicza oraz na wydziale 
malarstwa. Był artystą wszechstronnym, poza malarstwem i rzeźbą zajmował się grafiką, 
tworzył instalacje oraz scenografie teatralne. Od roku 1965 był wykładowcą na macierzystej 
uczelni. Stworzył wiele cyklów prac, posługując się technikami rysunku, grafiki, czy fotografii. 
Duży wpływ na charakter jego twórczości miały zainteresowania filozofią Wschodu. Działania 
artysty koncentrowały się w głównej mierze na zagadnieniach przestrzeni. W 1965 r. po raz 
pierwszy wprowadził do swoich obrazów przestrzeń rzeczywistą, podejmując tym samym 
przewijającą się w późniejszej twórczości ideę pustki. Był laureatem wielu prestiżowych 
nagród, m. in. Nagrody im. Jana Cybisa.
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134
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Signum II, 1969 r.

technika własna, papier, 70 × 59 cm
sygn. pieczątką l. d.: JAN/BER/DYSZ/AK 
oraz poniżej dat. ołówkiem: 1969
syg. dat. i opisany na odwrocie: JAN/
BERDYSZAK/SIGNUM II/1969

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 24 000 – 26 000 zł



118 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

135
Stefan Gierowski
(ur. 1925 r., Częstochowa)

Kompozycja niebieska

akwarela, papier, 74 × 50 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 16 000 zł ●
estymacja: 23 000 – 25 000 zł

Malarz, którego twórczość wpisuje się w nurt abstrakcji. Studiował równocześnie na Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie pod bacznym okiem profesorów Tadeusza Pruszkowskiego 
i Karola Frycza oraz historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1955 r. artysta 
przeniósł się do Warszawy i szybko związał z Galerią Krzywe Koło, która zorganizowała 
wystawy indywidualne malarza w 1957 i 1959 r. Prace powstałe po 1957 r. nie posiadają 
określonego tytułu, nazywane są przez malarza „obrazami” i numerowane cyframi rzymskimi. 
Gierowskiego interesuje plama barwna, możliwości interpretacyjne jakie daje, co robi z niego 
kontynuatora polskiego koloryzmu. W latach 1961–1995 Gierowski objął stanowisko 
pedagoga w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Był wielokrotnie nagradzany, w tym 
otrzymał nagrodę im. Jana Cybisa, przyznawaną za ouvre artystyczne przez warszawski 
okręg Związku Polskich Artystów Plastyków.
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136
Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Kompozycja

technika mieszana, papier, 42 × 29,5 cm
na odwrocie pieczątka: JAN ZIEMSKI

cena wywoławcza: 4 600 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli tzw. malarstwa materii. Wykształcenie artystyczne zdobył 
ucząc się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku Janiny Miłosiowej w Lublinie (1942–46), 
zaś teoretyczną wiedzę w zakresie sztuk plastycznych ugruntował studiując historię sztuki 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Był współzałożycielem uformowanej 
wśród tamtejszych studentów lubelskiej grupy „Zamek” (1956–1959), zaliczanej do 
najciekawszych i najbardziej awangardowych polskich grup artystycznych, którą tworzyli 
m.in. Włodzimierz Borowski, Ryszard Kiwerski, Tytus Dzieduszycki oraz Jerzy Ludwiński. 
Ziemski brał czynny udział w szeregu konkursów i wystaw artystycznych takich, jak: Biennale 
Form Przestrzennych w Elblągu, Plenery Koszalińskie w Osiekach, Sympozjum Artystów 
i Naukowców w Puławach i wielu innych. Od lat 40. XX wieku interesował się astronomią, 
kosmonautyką, science-fiction. Początek jego ścieżki artystycznej wyznaczają surrealistyczne 
prace, wśród których częstym motywem były przypominające kukiełki postaci (Mona Lisa, 
Semafory). Stopniowo jego warsztat artystyczny zaczął dojrzewać w kierunku form bardziej 
abstrakcyjnych, sugerujących fascynację zagadnieniami związanymi z materią, które znalazły 
odbicie w wykonywanych w gipsie tzw. formurach. Od połowy lat 60. XX wieku zwrócił 
się ku abstrakcji geometrycznej tworząc charakterystyczne collage’owo – półprzestrzenne 
kompozycje z cienkich, sferycznie wygiętych, przeważnie czarnych, białych i czerwonych 
listewek. Wiele z tych dzieł zaliczyć można do kierunku op-art., wykorzystującego prawa 
iluzji, fizjologii i psychologii postrzegania, teorię widzenia i koloru.
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137
Paweł Jarodzki 

(ur. 1958 Wrocław)

Folksinger obserwuje jak Pan 
Bóg jego własną ręką gra na 

pianinie

flamaster, papier, 29 × 20 cm 
w świetle ramy

opisany w obrębie kompozycji

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 3 000 – 5 000 zł

138
Paweł Jarodzki 
(ur. 1958 Wrocław)

Saluto 
Desperado

flamaster, papier, 
29 × 20 cm  
w świetle ramy 
opisany w obrębie 
kompozycji 

cena wywoławcza: 
2 200 zł ●
estymacja: 
3 000 – 5 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator, od dziecka aż po dziś dzień 
związany z rodzinnym miastem, gdzie mieszka i tworzy. 
Wykształcenie artystyczne zdobył na Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu, obecnie 
profesor w Akademii Sztuk Pięknych, gdzie prowadzi 
pracownię multimediów oraz kurator w Galerii BWA 
Awangarda we Wrocławiu. W 1980 r. wraz z przyjaciółmi 
założył ugrupowanie Luxus, które komentowało bieżące 
wydarzenia poprzez stylistykę pop artu oraz wykorzystu-
jąc ikony kultury masowej. Jarodzki jest również autorem 
komiksów.
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139
Jadwiga Lesiecka
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Dwie kobiety

tusz, papier, 25,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JLesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

140
Jadwiga Lesiecka

(1921 Warszawa – 2015 
Sopot)

Postacie

akwarela, gwasz, papier, 
39,5 × 49,5 cm w świetle 

passe-partout
sygn. p. d.: J.Lesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie mieszkała i tworzyła. Malowaniem zajęła się dopiero w połowie lat 50. XX w, do 
tej pory nie miała za sobą żadnych studiów artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób i eksperymentów malarskich. 
Po namowach Józefy Wnukowej, której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła do egzaminów kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała 
się jednak ze względu na dojrzały już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się artystka dalej tworzyła, co zaowocowało utworzeniem 
pierwszej indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała się z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała 
do Paryża, gdzie zetknęła się z osobą prof. Collina, który uważał, że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia artystycznego, mając 
już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. W 1962 r. odbyła się w Paryżu kolejna wystawa obrazów malarki, którą odwiedził 
Józef Czapski. Artysta miał tak wysokie zdanie o twórczości Lesieckiej, że postanowił zaprosić koleżankę do współudziału w ekspozycji 
organizowanej w 2000 r. przez Muzeum Archidiecezjalne w Częstochowie. Lesiecka była członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków, 
a jej prace znajdują się w zbiorach m. in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Gdańsku oraz w licznych kolekcjach 
prywatnych zarówno polskich, jak i zagranicznych.



122 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął 
studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło się 
do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera 
w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha artystycz-
nego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął 
się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem szybko zaczął 
tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy plastyków Bunt oraz 
publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz.

141
Jerzy Olkiewicz
(1930 Warszawa – 1976)

O wolność Hiszpanii

tusz, akwarela, papier, 86 × 58,5 cm w świetle passe-partout 
na odwrociu papierowa naklejka: „Centralne Biuro Wystaw Artystycz-
nych” z danymi obiektu

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
estymacja: 1500 – 2500 zł

142
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Topole VIII, 1920 r.

linoryt, papier, 24,5 × 16,3 cm (odcisk płyty), 29,5 × 21 cm 
(wymiary arkusza)
sygn. na płycie p. d.: SS
opisany ołówkiem l. d.: 8/20 poniżej „Topole VIII”/linoryt, 1920 oraz 
p. d.: pieczątka artysty: STEFAN SZMAJ/1893–1970
Analogiczna praca reprodukowana w: Graficzny warsztat ekspresjoni-
sty. Linoryty i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), Poznań, Galeria 
Piekary 2014, s. 113

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja:  2 000 – 2 500 zł

W latach 1948-52 studiował na Politechnice Gdańskiej na Wydziale 
Architektury. Zajmował się publicystyką – pisał o  teorii  sztuki nowo-
czesnej a także poszukiwał związków sztuk plastycznych z architekturą. 
Od 1954 roku współpracował z czasopismami: „Projekt”, „Architektura”  
czy „Kultura”. Od 1958 roku był wykładowcą  teorii sztuki współczesnej 
w Zachęcie i Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Sopocie, 
Szczecinie i Katowicach. W 1960 współpracował z Radą Wzornictwa 
i Estetyki Produkcji Przemysłowej. W 1969 roku na zlecenie Polskiego 
Radia i Telewizji przygotował scenariusz filmu „25 lat polskiej sztuki 
użytkowej”.
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143
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Zestaw exlibrisów:

Exlibris F. Strzyżewskiego, 1967 r.

linoryt, papier, ok. 10,5 × 5 cm (odcisk 
płyty)
u dołu ołówkiem: linoryt, StSzmaj 67

Exlibris Stefana Szymana, 1967 r.

linoryt, papier, 10 × 5,5 cm (odcisk płyty)
u dołu ołówkiem: linoryt StSzmaj 67

Exlibris Romana Mazurkiewicza, 
1923 r.

linoryt, papier, 7,5 × 4,5 cm (odcisk 
płyty)
u dołu ołówkiem: linoryt StSzmaj 23

Exlibris et musicis, 1965 r.

linoryt, papier, 8,5 × 5,5 cm (odcisk 
płyty)
sygn. na płycie l. d.: SS
u dołu ołówkiem: linoryt StSzmaj 65

Exlibris K. Zielinskiego, 1923 r.

linoryt, papier, 10,5 × 5,5 cm (odcisk 
płyty)
u dołu ołówkiem: Linoryt StSzmaj `23

Exlibris Ireny Szmajowej

drzeworyt, papier, 4,5 × 4,5 cm  
(odcisk płyty)
u dołu ołówkiem: drzeworyt Szmaj 45 (?)

Exlibris Floriana Spychalskiego, 
1923 r.

linoryt, papier, 10,5 × 5,5 cm (odcisk 
płyty)
u dołu ołówkiem: linoryt StSzmaj 23

Exlibris Wincentego 
Garsteckiego, 1923 r.

linoryt, papier, ok. 9,5 × 6,5 cm (odcisk 
płyty)
u dołu ołówkiem: Próba StSzmaj`23
na odwrocie pieczątka artysty

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1 100 zł
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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 Płócien-
nika, 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.

144
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Akt, 1986 r.

tusz, papier, 24,5 × 17,5 cm
sygn. i dat. p. d.: H. Płóciennik 86

cena wywoławcza: 950 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

145
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Akt stojący, 1988 r.

tusz, akwarela, papier, 36,5 × 26 cm
sygn. i dat. p. d.: Płóciennik 88

cena wywoławcza: 950 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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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).

146
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Akt

pisak, papier, 29 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 700 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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147
Marcin Tomaszewski
(ur. 1971 Toruń)

Kompozycja, 2005 r.

technika mieszana, papier, 98 × 68 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: AIBANTOMASH 2005 
oraz dodatkowo monogram artysty MT

cena wywoławcza: 1 800 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. Tworzy w technice olejnej 
i przede wszystkim wykonuje prace na papierze, łącząc tusz, ołówek i pastel. Bohaterami 
jego rysunków są przeważnie kobiety w futurystycznych „kostiumach”. Świat, który kreuje 
przed widzem implikuje skojarzenia z filmami science-fiction i post apokaliptycznymi, 
dotyka obszarów sztucznej inteligencji, ewolucji i postępu. Tomaszewski przyjął artystyczny 
pseudonim i sygnuje swoje prace: „AIBANTOMASH”.
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148
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Napoleon i księżniczka, 2016 r.

akwarela, tusz, papier, 23 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opis. p. d.: „Napoleon i księ-
zniczka”/T.Sętowski oraz opisany u dołu: 
IV 2016 V Malaga

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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149
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Uskrzydlona, 1973 r.

ołówek, papier, 27 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem i dat. p. śr.: FS 1673

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty – Teresy.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

150
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Zwierzęca czaszka – karta 
ze szkicownika

ołówek, papier, 28 × 21,5 cm
na odwrocie pieczątka: z rysunków Fran-
ciszka Starowieyskiego oraz Potwierdzam 
autentyczność T. Starowieyska (podpis)

Pochodzenie:
Kolekcja żony artysty – Teresy.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł
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151
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

Bez tytułu, 1992 r.

technika mieszana, 47,5 × 68,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 92.

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studia artystyczne ukończył w 1977 roku dyplomem w pracowni prof. K. Ostrowskiego na 
PWSSP w Gdańsku. Jego prace można było obejrzeć na ponad stu wystawach indywidu-
alnych na całym świecie. Twórczość tego artysty na stałe zagościła w kolekcjach muzeów 
w Warszawie, Gdańsku, Dreźnie i Moskwie oraz w wielu zbiorach prywatnych. Ceniony 
za szczere, niewykalkulowane emocje, które przekazuje przez swoje dzieła oraz swobodne 
stosowanie różnorodnych technik artystycznych.
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152
Andrzej S. Kowalski
(1930 Sosnowiec – 2004 Warszawa)

Roto – pictura, 1996 r.

technika mieszana, papier, 80 × 59 cm
sygn. i dat. p. g.: A.Kowalski 1996
na odwrocie autorski napis: ANDRZEJ 
S. KOWALSKI/„ROTO-PICTURA” 1996/
TECH. MIESZ. 80 X 59 cm

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W 1955 roku ukończył studia artystyczne na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplomy 
uzyskał w pracowniach Adama Marczyńskiego oraz Ludwika Gardowskiego. Przynależał 
do Grupy Zagłębie, Arkat oraz do Grupy Krakowskiej. Od 1959 do 2003 roku związany 
z krakowską filią Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach, gdzie kolejno pełnił funkcję 
dziekana i prorektora. Kierował również Pracownią Rysunku i Malarstwa, a następnie Katedrą 
Kształcenia Ogólnoplastycznego. W twórczości zajmował się malarstwem sztalugowym, 
ściennym, rysunkiem, grafiką oraz mozaiką. Jego prace, od końca lat 50-tych, charakteryzują 
się częstym wykorzystywaniem nieregularnych, dużych form geometrycznych, w określonej 
brunatnej gamie barw, komponowanych w porządku geometrycznym. Z biegiem lat do 
swoich kompozycji Kowalski również włączał elementy figuratywne, stwarzając bardziej 
ekspresyjny wymiar wyrazu. Prace Kowalskiego nalezą do zbiorów m.in. Galerii Sztuki 
Współczesnej BWA w Katowicach, Muzeum Śląskiego w Katowicach, Muzeum Historii 
Katowic, Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach, Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu 
oraz licznych kolekcjach prywatnych. W 1993 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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153
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja z rybą, lata 1950–60

tempera, papier naklejony na płytę, 
82 × 122 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł ●
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W la-
tach 1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. 
Jako stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom 
obronił w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 
1987 roku prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich 
dekoracji ściennych w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody 
im. Jana Cybisa (1988 rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę 
imienia Ostrowskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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154
Karol Bąk

(ur. 1961)

Metamorfoza, 1987 r.

sucha igła, papier, 32 × 22 cm 
(odcisk płyty), 39,5 × 29,5 cm 

w świetle passe-partout
opis. i sygn. ołówkiem u dołu: „Metamor-

foza”/é/a/Karol Bąk/1987

cena wywoławcza: 500 zł ●
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

155
Paul Kuhfuss
(1883 Berlin – 1960 tamże)

W porcie Szczecin

akwaforta, papier, 22,5 × 25 cm 
(odcisk płyty), 53 × 39 cm (arkusz)
na odwrocie pieczęć: Nachlass/Paul 
Kuhfuss

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 1 900 zł
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156
Jarosław Dąbrowski
(ur. 1953)

Abstrakcja

ołówek, papier, 98 × 68 cm

cena wywoławcza: 550 zł ●
estymacja: 1 200 – 1 700 zł
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157
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

18.XI.2015

grafika komputerowa, papier, 
29,5 × 21 cm
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz opisany 
u dołu: 18.XI.2015 a.psd ea.

cena wywoławcza: 500 zł ●
estymacja: 900 – 1 200 zł

158
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Troistość kwadrata

grafika komputerowa, papier, 
42 × 29,5 cm
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz opisany 
u dołu: Troistość kwadrata.psd (1/3)

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 500 zł
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159
Stanisław Fijałkowski

(ur. 1922 Zdołbunów)

4 Listopada 2012

serigrafia, papier, 100 × 70 cm
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: 

4 Listopada 2012 17/50 S.Fijałkowski

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

160
Stanisław Fijałkowski

(ur. 1922 Zdołbunów)

10 X 2012

serigrafia, papier, 100 × 70 cm
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: 10 X 

2012 9/60 S.Fijałkowski

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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161
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Davis Cup by Nec,  
szkic do plakatu, 1991 r.

tempera, karton, 19,7 × 32,5 cm
sygn. śr. d.: Świerzy
na odwrocie: szkic do plakatu 1991 r./
DAVIS CUP by NEC

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował plakaty, okładki książek 
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną, m.in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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162
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Rozmowa telefoniczna (projekt 
do kalendarza)

tempera, karton, 28,5 × 22 cm
sygn. ołówkiem l.d.: Świerzy
na odwrocie E14

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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163
Richard Anuszkiewicz
(ur. 1930 r., Erie)

Summer Suite (Red with 
Gold II), 1979 r.

serigrafia barwna, papier, 
54,5 × 54,5 cm (zadruk), 60 × 59 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: 
ANUSZKIEWICZ 1979, l. d.: 48/95

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Malarz, przedstawiciel kierunku op art i hard-edge painting w sztuce. Początkowo uczęszczał 
do Cleveland Institute of Art, następnie ukończył studia na Yale Uniwerisity na Wydziale 
Sztuki i Architektury. W twórczości Anuszkiewicza duże znaczenie odgrywa kreska, którą 
różnicuje poprzez stosowanie różnych stopni grubości, stwarzając wrażenie promieniowania 
lub pulsowania płaszczyzn. Kompozycje oparte są na prostych, geometrycznych kształtach, 
barwy zaś intensywne, zestawione na zasadzie silnego kontrastu. Obrazy Anuszkiewicza 
znajdują się w wielu zbiorach muzealnych w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Wielkiej 
Brytanii, Japonii, Danii oraz Chorwacji. 
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164
Julian Stańczak
(1928 Borownica – 2017 Seven Hills)

Sequential chroma, 1980 r.

serigrafia barwna, papier, 
70,5 × 61 cm (zadruk), 74 × 63 
w świetle passse-partout
sygn. ołówkiem p.d.: J Stańczak’ opisany 
l.d.: 30/175

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz, reprezentant op-artu w sztuce. W 1939 r. został zesłany na Syberię, gdzie ciężkie 
warunki bytowe doprowadziły do dysfunkcji prawej ręki artysty, która była ręką wiodącą. 
Po ucieczce, lata 1942–1948, spędził w obozie dla uchodźców w Ugandzie, gdzie po raz 
pierwszy pobierał lekcje z malarstwa, ćwicząc lewą rękę. W 1950 r. wyjechał na stałe 
do Stanów Zjednoczonych, gdzie w 1956 r. otrzymał obywatelstwo. Tam ukończył studia 
artystyczne na Cleveland Institute of Art i Yale University. W latach 1957–1995 prowadził 
działalność dydaktyczną na Art Academy of Cincinnati i University of Cincinnati, następnie 
zaś na macierzystej Cleveland Institue of Art. Był wielokrotnie nagradzany, a jego prace 
wystawiane na licznych ekspozycjach.
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165
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Reech, 1973 r.

serigrafia, papier, 61,5 × 61,5 cm 
(zadruk), 68 × 68 cm w świetle oprawy
sygn. p.d.: Vasarely (zatarta)

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Jeden z czołowych przedstawicieli geometrycznej abstrakcji pochodzenia węgierskiego. 
Od 1930 roku ściśle związany z Paryżem. Nazywany prekursorem op artu. Na kształt jego 
twórczości wpływ mieli tacy artyści jak Malewicz, Modrian i Kandisky. Początkowo Vasarely 
zajmował się grafiką oraz dekoratorstwem, jednak od 1944 roku poświęcił się malarstwu.
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166
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

PO 853

grafika komputerowa, papier, 
59 × 44 cm (zadruk), 78 × 58 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Beksiński oraz l. d.: PO 853 
po śr 1/25
na odwrocie dedykacja artysty: DLA PANA 
BUDZYŃSKIEGO/BEKSIŃSKI/GLIWICE 
14.6.2000/GALERIA ESTA

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. 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. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na 
stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę 
od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń 
z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Jako jedyny Europejczyk 
ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało 
na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne 
w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które tworzył 
przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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167
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Stadion 
dziesięciolecia

inkografia, papier, 
44 × 60 cm (zadruk),  
48 × 61,5 w świetle  
passe-partout
sygn. dat. i opisany na 
płycie p. d.: STADION 
DZIESIĘCIOLECIA/ 2008/ 
E.DWURNIK  
sygn. ołówkiem p. d.: 
EDwurnik oraz nr edycji: 
4/100 M

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł

168
Jarosław Modzelewski
(ur. 1955, Warszawa)

Żaglowiec

inkografia, papier, 
39 × 59 cm (zadruk), 
42,5 × 61,5 w świetle 
passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: 
JModzelewski
l. d.: 9/100 M

cena wywoławcza: 
900 zł ●
estymacja: 
1 500 – 2 500 zł

Studia z zakresu malarstwa ukończył w 1980 roku na Akademii Sztuki Pięknych w Warszawie (dyplom w pracowni Stefana Gierowskiego). 
Obecnie prowadzi pracownię malarstwa na macierzystej uczelni. W latach 1982 – 1992 współtworzył oraz uczestniczył w aukcjach i akcjach 
GRUPPY (był też współwydawcą pisma ugrupowania „Oj dobrze już”). Jego prace znajdują się w zbiorach m.in.: Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu, Narodowej Galerii Sztuki Zachęta, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. Wybrane wystawy: 2014 – „Stare papiery. Nowe obrazy”, Galeria Zderzak, Kraków; 2012/2013 – Galeria BWA – Miejski 
Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim; 2011 – „Nie należy myśleć tylko o jednym”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot; 2008 – „Obrazy 
rozproszone”, Galeria Le Guern, Warszawa; Sztuka cenniejsza niż złoto, Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa (z Markiem Sobczykiem); 
2004 – „Wisła”, Galeria Zderzak, Kraków; „Powinność i bunt”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa; 2000 – „Przegląd z malarstwa”, 
Bunkier Sztuki, Kraków; „Negocjatorzy sztuki”, CSW Łaźnia, Gdańsk; 1992 – „Kunst, Europa”, Bonner Kunstverein, Bonn.
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169
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Galicja

inkografia, papier, 60 × 46 cm (zadruk), 
63,5 × 48 w świetle passe-partout
sygn. na płycie: p. d.: GALICJA 2001 
E.DWURNIK
sygn. ołówkiem p. d.: EDwurnik oraz 
nr edycji: 4/100 M

cena wywoławcza: 1 600 zł ●
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował 
miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza 
architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl 
Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas 
papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały 
wprowadzenie stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) 
upamiętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do Czerwca (1990–1994) 
oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym 
pod wrażeniem wojen na Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor 
ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowią-
cych swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego 
i duchowego zapisu naszej kultury.
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170
Mark Kostabi
(ur. 1960)

Para z walizką

serigrafia, papier, 49 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p.d.: Kostabi
u dołu: 22/50

cena wywoławcza: 450 zł ●
estymacja: 900 – 1 300 zł

171
Mark Kostabi
(ur. 1960)

Huśtawka

serigrafia, papier, 49 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p.d.: Kostabi
u dołu: 12/50 cm

cena wywoławcza: 450 zł ●
estymacja: 900 – 1 300 zł

Artysta i kompozytor amerykańskiego pochodzenia. Studia 
z zakresu malarstwa i rysunku odbył w  Kalifornijskim Uni-
wersytecie Stanowym. Po przeprowadzce do Nowego Yorku 
w 1982 roku, artysta stał się bardzo istotną postacią na 
artystycznej scenie tego miasta, a jego prace były prezentowane 
w wielu nowojorskich galeriach. Charakterystyczną cechą prac 
Kostabiego jest wykorzystywanie pozbawionych twarzy figur 
postaci, będących artystycznym komentarzem do aktualności 
na świecie. Artysta jest autorem wielu okładek albumów 
muzycznych, m.in. Guns N’ Roses – Use Your Illusion czy 
The Ramones ¡Adios Amigos!. Prace artysty należą do zbiorów 
m.in. Metropolitan Museum of Art i Muzeum Guggenheima 
w Nowym Jorku, rzymskiej Galleria Nazionale d’Arte Moderna. 
Retrospektywna wystawa artysty odbyła się w Tokyo w Mitsu-
koshi Museum w 1992 roku. 
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172
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Australijski sen X

inkografia, papier, 
44 × 60 cm (zadruk), 48 × 62 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Jan 
Dobkowski oraz sygn. na 

płycie p. d.: Jan Dobkowski 
2005–2006 ROK

l. d.: 3/50M

cena wywoławcza: 
1 100 zł ●

estymacja: 2 000 – 3 000 zł

173
Jan Dobkowski
(ur. 1942 Łomża)

Karnawał w Rio

inkografia, papier, 
20 × 30 cm 

(zadruk), 22,5 × 32 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: 
Jan Dobkowski

l. d.: 12/50s

cena wywoławcza: 500 zł ●
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. 
Kształcił się w pracowniach Juliusza Studnickiego oraz Jana Cybisa, u którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz z artystą 
Jerzym Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. Charakterystyczną cechą wykorzystywaną w pracach artysty, 
to kontrastowe wykorzystanie żywo pulsujących barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących w sylwetki kobiet, 
twarzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał po formy przestrzenne. W następstwie wprowadzenia stanu wojennego 
artysta w swoich pracach sięgał po ciemne kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole patriotyczne i religijne. Ale 
już z początkiem lat 90-tych, artysta powrócił do charakterystycznej dla siebie formy wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. 
W twórczości Dobkowskiego równie ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne sceny erotyczne. 
Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt 
twórczości otrzymał nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich i zagranicznych muzeów.
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174
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Madame Butterfly

inkografia, papier, 30 × 20 cm (zadruk), 
33 × 21,5 cm w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński oraz sygn. na 
płycie l. d.: Olbiński

l. d.: 15/100S

cena wywoławcza: 900 zł ●
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

175
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Subtelny 
warunek 
namiętności

inkografia, papier, 
56,5 × 86 cm (za-
druk), 63 × 88 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem 
p. d.: Olbiński oraz 
sygn. na płycie p. d.: 
Olbiński
l. d.: 6/100L

cena wywoławcza: 
2 400 zł ●
estymacja: 
4 000 – 5 000 zł
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176
Rafał Olbiński
(ur. 1947, Kielce)

Chaotyczna sfera wyglądu

inkografia, papier, 90 × 64 cm (zadruk), 
91,5 × 63 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Olbiński oraz sygn. 
na płycie l. d.: Olbiński
l. d.: 3/100L

cena wywoławcza: 3 000 zł ●
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 
1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku 
i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem 
plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne uznanie na całym świecie a jego plakaty i ilustracje 
ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business Week, New 
York Times, New Yorker. Jest twórcą bardzo pracowitym z ogromnym dorobkiem. Na swoim 
koncie ma już liczne plakaty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah Opera, 
Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera), scenografię operową do przedstawienia 
Don Giovanniego w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach 
Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.



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.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (10) • 28 października (sobota) 2017, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Sopot • Boh. Monte Cassino 43

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PKO BP S.A. I O/GDYNIA 33 1020 1853 0000 9202 0012 4883

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

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

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

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

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

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

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

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

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

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

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

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



GDAŃSK, 21 PAŹDZIERNIKA 2017
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18 LISTOPADA 2017

AUKCJA RZEMIOSŁA I BIŻUTERII

 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3



12 GRUDNIA 2017 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA SZTUKA ŚWIATA  

Piotr Le Brun (1802–1879), Dziecko z ptaszkiem, olej, płótno, 70 × 58 cm, owal, światło ramy  64,7 cm



 

redakcja katalogu: Kamila Gizowska, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

opracowanie katalogu: Kamila Gizowska, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 
ANUSZKIEWICZ RICHARD  163 
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.) 
Żuraw w GdańskU 96 
ARTYSTA NIEOKREŚLONY (XX w.) 
Łodzie  81 
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER  44 
AXENTOWICZ TEODOR  4, 37
BARANOWSKI HENRYK  87, 101 
BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  28, 29 
BĄK KAROL  154 
BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  166 
BERDYSZAK JAN  133, 134
BEREZOWSKA MAJA  60 
BEREŹNICKI KIEJSTUT  103, 104
BERLEWI HENRYK  123 
BRZOSKO WŁADYSŁAW  82, 83, 84, 85
CZAPSKI JÓZEF  89 
CZEŚNIK  HENRYK  151 
DĄBROWSKI JAROSŁAW  156 
DOBKOWSKI JAN  130, 172, 173
DWURNIK EDWARD  167, 169 
ELESZKIEWICZ STANISŁAW  68, 69, 70,  
 71, 72 
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  129, 157, 158, 
 159, 160
FILIPKIEWICZ STEFAN  43 
GIEROWSKI STEFAN  135 
GOLDBERG CHAIM  63
GOTTLIEB LEOPOLD  57 
GÓRSKI STANISŁAW  46 
GRABOWSKI ZYGMUNT  33 
GUMOWSKI JAN KANTY  98, 100 
HELLINGRATH BERTHOLD  95 
JAREMA MARIA  64
JARODZKI PAWEŁ  137, 138
JASKIERSKI ZBIGNIEW  121 
KAMOCKI STANISŁAW  24, 48, 54

 
KANTOR TADEUSZ  41, 65
KIERZKOWSKI BRONISŁAW  117
KISLING MOJŻESZ  52, 53, 59, 61, 62
KOSIŃSKI J.  49 
KOSSAK JULIUSZ  1, 13
KOSSAK KAROL  40, 45
KOSSAK WOJCIECH  11, 12, 14 
KOSTABI MARK  170, 171
KOTARBIŃSKI WILHELM  10 
KOWALSKI ANDRZEJ S.  152 
KOWALSKI LEON  34 
KRAMSZTYK ROMAN  6
KREISEL PAUL  99 
KRYNICKI NIKIFOR  105, 106, 107
KUBICKI STANISŁAW  25 
KUHFUSS PAUL  155
LEKE FRANCOIS  75, 76
LENICA ALFRED  119 
LESIECKA JADWIGA  139, 140
LILLE LUDWIK  90, 91
MAKOWSKI ZBIGNIEW  132 
MALARZ NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.)
Wnętrze kościoła Mariackiego 94 
MALCZEWSKI JACEK 9, 15, 30, 31   
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER 73 
MARCOUSSIS LOUIS  124 
MEHOFFER JÓZEF   16 
MIĘDZYBŁOCKI ADAM  79 
MODRZEWSKI R. 78 
MODZELEWSKI JAROSŁAW  168
MOKWA MARIAN  35, 74, 77
NOWOSIELSKI JERZY  109, 110, 127, 128 
OLBIŃSKI RAFAŁ  174, 175, 176 
OLKIEWICZ JERZY  141 
OSTROWSKI KAZIMIERZ  153 
PANEK JERZY  111, 113, 114
PANKIEWICZ JÓZEF  17, 18

 
PIEŃKOWSKI IGNACY  38, 39
PŁÓCIENNIK HENRYK  144, 145
POCHWALSKI KAZIMIERZ  47 
PODSADECKI KAZIMIERZ  115, 116
RAJMUND ZIEMSKI  118, 120
RUBCZAK JAN  55 
SAJDAK HENRYK  80 
SAWICZEWSKI STANISŁAW  23, 32, 36
SCHULZ LEON  86 
SĘTOWSKI TOMASZ  148 
SOBEL JUDYTA  131 
STANISŁAWSKI JAN  2
STAŃCZAK JULIAN  164 
STAROWIEYSKI FRANCISZEK  112, 149, 150
STERN JONASZ  122 
STRYJEC RYSZARD  97 
STRYJEŃSKA ZOFIA  20, 21, 22
STRZEMIŃSKI WŁADYSŁAW  125, 126
SUCHANEK ANTONI  102, 146 
SZANCER JAN MARCIN  26, 27 
SZMAJ STEFAN  142, 143 
ŚWIERZY WALDEMAR  161, 162 
TARANCZEWSKI WACŁAW  67
TOMASZEWSKI MARCIN  147 
URTNOWSKI TEODOR  93 
VASARELY VICTOR  165 
WASILEWSKI ANTONI  88 
WEINBAUM ABRAHAM  58
WEISS WOJCIECH  42, 56, 66 
WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  5, 8 
WOJNARSKI JAN  50, 51
WRÓBLEWSKI ANDRZEJ  108 
WYCZÓŁKOWSKI LEON  3, 7, 19 
ZIEMSKI JAN  136 
ZIEMSKI RAJMUND  118, 120
ŻECHOWSKI STEFAN  92 

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
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tel. 58 551 22 89
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GALERIA  
WARSZAWA
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl
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KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
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BYDGOSZCZ
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Daniel Krysta, LMO98, 2009,  
technika własna, płótno,  
100 × 140 cm

9 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU •  25 LISTOPADA 2017 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ
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25 LISTOPADA (SOBOTA) 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Wilhelm Kotarbiński (1849–1921), Dziewczyna w malwach  
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