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olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

71 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 18 KWIETNIA 2018 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 4 KWIETNIA 2018 R.

młodasztuka

Matylda Polak, Muzeum Reina Sofia, Madryt, 2017

olej, płótno, 100 × 100 cm, sygn. p.d.



AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (12)
21 marca (środa) 2018, godz. 19.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 10 marca 2018 r.

Warszawa, ul. Nowy Świat 54/56

poniedziałek – piątek 11–19, sobota 11–15

tel. 22 828 96 98

e-mail: warszawa@sda.pl

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl
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1
Henryk Redlich
(1838 Łask-1884 Berlin)

W parku

tusz, papier, 13 × 19 cm w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Henryk Redlich

cena wywoławcza: 1 200 zł

Urodził się w rodzinie polskich Żydów jako Hersz Redlich. Po-
czątkowo kształcił się w Łasku. W 1850 roku wyjechał do szkoły 
we Wrocławiu. W wieku około 18 lat przeniósł się do Kalisza, 
gdzie wspierał go lekarz Julian Goldberg. W latach 1857–1863 
dzięki stypendium państwowemu studiował w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W 1861 roku otrzymał nagrodę Szkoły 
za miedzioryt. Od 1862 roku, dzięki stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, przez pół roku kontynuował edukację 
w Dreźnie, a następnie od 1863 do 1869 roku w Akademii 
Sztuk Pięknych w Monachium, kształcąc się w rytownictwie. Jego 
nauczycielem był znany ówcześnie niemiecki grafik Julius Thaeter. 
Redlich był członkiem stowarzyszenia Münchener Kunstverein. 
Zaczął zyskiwać uznanie jako autor niezwykle precyzyjnych 
grafik reprodukcyjnych, m.in. nagrodzony zostaje medalem przez 
monachijską uczelnię. W 1870 roku otworzył własne atelier 
w Monachium. Po 1872 roku powraca do Warszawy.

2
Johann Elias Ridinger
(1698–1767)

Scena myśliwska (Die 
Vorsuche mit den Leit)

miedzioryt, papier, 
32,5 × 48 cm w świetle 
passe-partout, sygn. na płycie 
l.d.: Joh. El. Ridinger

cena wywoławcza: 1 200 zł

Niemiecki malarz, grafik i rysownik, znany zwłaszcza z wielu serii miedziorytów przedstawiających obrazy z życia zwierząt oraz sceny 
łowieckie i jeździeckie. Naukę malarstwa rozpoczął w wieku 14 lat u malarza Christopha Rechsa w Ulm, a następnie studiował rysunek 
w Teutsche Academie założonej przez Joachima von Sandrarta. Około 1716 r. przeniósł się do Augsburga, gdzie w atelier Johanna Falcha 
uczył się rysunku zwierząt, Podjął studia z zakresu miedziorytu i akwaforty u Georga P. Rugendasa w tamtejszej Stadtakademie. W 1723 r. 
otworzył w Augsburgu wydawnictwo, w którym rozpoczął wydawać rysowane, a następnie rytowane przez siebie dzieła. Po jego śmierci 
działalność wydawniczą kontynuowali jego synowie. 
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3
Arkadiusz Mucharski
(1853–1899)

Amazonka na koniu, 1882 r.

akwarela, gwasz, papier, 35 cm × 48 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Mucharski/1882 r.

cena wywoławcza: 1 800 zł

Był muzykiem, rysownikiem ilustratorem i malarzem. W latach 1876–99 był głównym, 
obok Franciszka Kostrzewskiego, rysownikiem czasopisma Mucha, gdzie zamieszczał przede 
wszystkim rysunki humorystyczne i satyryczne oraz karykatury. Pracował w teatrze jako 
dekorator, zajmował się też ilustracjami książkowymi. Wystawiał głównie w Warszawie – 
w Salonie Krywulta i Salonie Artystycznym. Malował akwarele przedstawiające codzienne 
życie ówczesnej Warszawy oraz ludowe scenki rodzajowe.
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4
Pio Joris
(1843–1921)

Akty – szkice, 1870 r.

ołówek, papier, 42 × 28 cm, sygn. i dat. p.śr.: P. Joris 
1870, uszkodzony p.g. róg

cena wywoławcza: 1 800 zł

Włoski malarz, urodzony w Rzymie. Od wczesnej młodości 
uczęszczał do Instytutu Sztuk Pięknych w Rzymie. W 1861 r. 
zapisał się do Akademii di Santa Luca, gdzie studiował 
przez rok. Podczas wizyty w Esposizione Nationale di 
Belle Arti we Florencji w 1861 roku przyciągnęły go dzieła 
naturalistyczne ze szkoły w Neapolu. W latach 70. XIX 
wieku Joris podróżował po Europie, był w  Londynie, Pa-
ryżu i Hiszpanii. Osiągnął szczyt swojego sukcesu między 
latami 1880 i 1890, zdobywając liczne nagrody publiczne 
z anegdotycznym stylem malarstwa historycznego i scenami 
rodzajowymi, pokazanymi na głównych wystawach we 
Włoszech i za granicą. Zmarł w Rzymie w 1922 roku.

5
Stanisław Rejchan
(1858–1919)

Akt na kanapie

akwarela, papier, 62 × 78 cm,  
sygn. l.śr.: St. Rejchan

cena wywoławcza: 4 000 zł

Polski malarz portrecista, ilustrator i pedagog. 
Urodził się w rodzinie o tradycjach arty-
stycznych. Studiował w latach 1877–1879 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, 
później wyjechał do Paryża i kontynuował 
naukę u Léona Bonnata i Jean-Paula 
Laurensa. W 1896 r. artysta na stałe wrócił 
do Lwowa. Józef Reichan szybko włączył 
się do głównego nurtu życia artystycznego 
miasta, w Szkole Przemysłowej we Lwowie 
objął katedrę rysunku i sztuki dekoracyjnej, 
działał w Związku Artystów Polskich, był 
wiceprezesem, a od 1903 r. prezesem 
miejscowego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych. Zaprojektował plafon i namalował 
fryz proscenium teatru lwowskiego.
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6
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Akt

pastel, papier, 72 × 31 cm  
w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: LBakałowicz

cena wywoławcza: 14 000 zł

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863 
wyjechał do Paryża i osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje 
prace w Salonach paryskich. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu, 
Londynie i Nowym Jorku; w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był doskonałym 
portrecistą, a jego specjalnością były portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. 
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III 
i Ludwika XII. Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują 
się teatralną aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym 
rysunkiem i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował 
miękkim modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego 
piękna.



6 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

7
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Młody góral z koszem na 
plecach, około 1835–1840 r.

akwarela na szkicu ołówkowym, papier, 
42 × 26,5 cm w świetle passe-partout, 
na odwrocie stempel: WYSTAWA/AUKCJA 
OBRAZÓW i DZIEŁ SZTUKI/KRAKÓW/ma-
larz i dzieło Piotr Michałowski/”Chłopiec 
[wpis atramentem]/Nr katalogu 191/-V/30 
atestowne [wpis atramentem]; Nr 72, „5”

ekspertyza p. Adama Konopackiego

cena wywoławcza: 29 000 zł

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

(…) umieszczenie przez Michałowskiego na obrazie postaci górala, stanowiło echo ro-
mantycznej fascynacji wsią i jest znane także z wielu obrazów olejnych artysty, o tyle 
wprowadzenie w tle pejzażu górskiego uznać należy za cechę wyjątkową tak w twórczości 
Piotra Michałowskiego, jak i w malarstwie polskim 2 ćw. XIX w.

(Adam Konopacki, fragment z ekspertyzy do obrazu)
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8
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Tryptyk huculski, 1907 (?)

gwasz, papier, 3 × 23,5 × 18,5 cm 
w świetle oprawy, sygn. i dat. prawa część 
p.d.: Sichulski/1907 (?)

cena wywoławcza: 12 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jareckim, po 
raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Wówczas narodziła się fascynacja obrzędowością, 
obyczajem i strojami ludowymi. W 1907 r. zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 
1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Ponadto brał udział w wystawach w Monachium 
(1905 r.), Wenecji (lata: 1907, 1910, 1914, 1932), Rzymie (lata: 1911, 1934), Berlinie 
(lata: 1914, 1937), Paryżu (lata: 1923, 1930, 1931), Budapeszcie (1926 r.), Pittsburghu 
(1926 r.), Helsinkach i Sztokholmie (1927 r.). Był wszechstronnym artystą, projektował 
witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, 
także książkową, rysował karykatury. Jego wczesne prace charakteryzują się secesyjną 
stylistyką o miękkim konturze, obiegającym płaskie plamy barwne. Sichulski był artystą 
o niesamowitej wrażliwości kolorystycznej, malował z niezwykłą subtelnością barwną. 
W późniejszych pracach artysta nadawał obrazom postimpresjonistyczną migotliwość 
i ograniczył rolę konturu.



Pod koniec roku 1904 Kazimierz Sichulski udał się na wycieczkę po Huculszczyźnie, która urzekła go swoim pięknem oraz zachwyciła 
obrzędowością i religijnością tamtejszych górali. Folklor stanowił centrum zainteresowania artysty aż do lat dwudziestych. Malarz stworzył 
w tym czasie pokaźną liczbę portretów oraz scenek rodzajowych, których tematem była obyczajowość ludności z terenów Huculszczyzny. 
Obrazy z tego okresu są na wskroś przesiąknięte folklorem – uwagę widza przykuwają jaskrawe wręcz kolory, dzięki którym Sichulski ukazał 
różnorodność i bogactwo stroju ludowego huculskich góralek i górali. Fascynowała go również inność obrzędów Cerkwi greckokatolickiej. 

Jak określił to biograf malarza, Władysław Kozicki, była to epoka, która „powołała do życia tych żywiołowych, poetycznych w swej dzikości 
i romantycznych w swej mocnej pierwotności Hucułów, którzy na długo stali się synonimem twórczości Sichulskiego”. 

(cytat za: Dziedzictwo, red. Andrzej Szczerski, Kraków 2017, Muzeum Narodowe w Krakowie,  
wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie, czerwiec 2017-styczeń 2018)
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9
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Tatarów, 1937 r.

akwarela, papier, 27 × 36 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Karol Kossak/
Tatarów 1937 r.

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

10
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa 
– 1960 Milanówek)

Orka

ołówek, papier, 26 × 37 cm 
w świetle oprawy
sygn. p.d.: JanKotowski

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J.Matejki, a następnie w Monachium. Związany był ze środowiskiem krakowsko-
-lwowskim. Regularnie uczestniczył w wystawach TPSP zarówno w Krakowie (1888–1892), jak i we Lwowie (1894–1927). Należał do 
Lwowskiego Związku Artystów Polskich oraz warszawskiego TZSP. Był znanym portrecistą i malarzem scen rodzajowych. Biegle posługiwał 
się technikami olejną i pastelową. Twórczość Kotowskiego charakteryzuje znakomity realistyczny warsztat artystyczny, ukształtowany pod 
wyraźnym wpływem szkoły monachijskiej.

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



11AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

11
Stanisław Czajkowski

(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Para w strojach ludowych

akwarela, papier czerpany, 20 × 30 cm, 
na odwrocie: nr inw. St.Cz./inw. 441

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

12
Maria Sopoćko-Wąsowicz

(1896 Warszawa – 1987 Warszawa)

Łowiczanka

akwarela, papier, 32 × 22,5 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. l.d.: M Wąsowicz-Sopoćko

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierun-
kiem J. Malczewskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował 
w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 przebywał w Polsce, 
zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 roku był profesorem warszawskiej 
ASP; przez wiele lat prowadził zajęcia plenerowe. Malował pejzaże 
oraz sceny z życia małych miasteczek. Umiejętnie operował plamą 
barwną, uzyskując harmonijne zestawienia kolorystyczne. Tworzył 
niezwykle syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury. 

W 1925 roku wstąpiła do warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Studiowała malarstwo, później grafikę. Był to też czas wojaży 
artystycznych po ówczesnej Europie. W roku 1933 uzyskała dyplom 
za cykl drzeworytów przedstawiających port w Antwerpii. W swoim 
zawodowym życiu była nauczycielką rysunku, projektantką kostiu-
mów, dekoracji i lalek dla szkolnego teatru. Oprócz pracy zawodowej 
artystka wystawiała swoje prace w galeriach. Najczęściej były to 
drzeworyty i akwarele. W powojennej Polsce artystka malowała 
akwarele dokumentujące etnograficzne portrety typów ludowych 
z rożnych regionów kraju, m.in. z opoczyńskiego, łowickiego czy 
kurpiowskiego. 
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13
Stanisław Jankowski
(1876–1948)

Pejzaż górski – 
Kosów, 1928 r.

akwarela, papier, 
24 × 34 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Kosów 1928/
Stanisław Jankowski

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●

14
St. Filipowicz
(I poł. XX w.)

Góral z owcami

akwarela, papier, 
35 × 44 cm, 
sygn. p.d.: S. Filipowicz

cena wywoławcza: 
2 200 zł

Artysta ukończył szkołę ludową w Stryju i rozpoczął studia malarskie prawdopodobnie w Krakowie na ASP, które przerwał po śmierci ojca. Od 
1899 roku nauczał rysunku w Przemyślu, gdzie prowadził ożywioną działalność organizacyjną i oświatową w Sokole, Tow. Szkoły Ludowej, 
TPN. Był członkiem komisji konserwatorskiej przy Muz. Ziemi Przemyskiej. Wystawiał w Przemyślu w 1909 (wystawa urządzona w Kole 
Tow. Szkoły Ludowej), we Lwowie w 1913, 1914 i 1929, a po 1930 miał także indywidualne wystawy prac w Chyrowie i Lwowie. Jego 
dzieła znajdują się w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu oraz w prywatnych zbiorach prof. Tadeusza Dobrowolskiego 
w Przemyślu.
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15
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Pejzaż

akwarela, papier, 29 × 41 cm  
w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: W. Skoczylas

cena wywoławcza: 2 800 zł

W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule, a następnie w kra-
kowskiej ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, 
gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 
studiował w Lipsku w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 prowadził katedrę 
grafiki artystycznej w warszawskiej ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
„Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś w późniejszym czasie poświęcił się 
grafice, wypracowując własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowoczesnego 
drzeworytu. Stworzył około 200 drzeworytów i 100 rycin wykonanych innymi technikami. 
Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże podhalańskie, a także 
malownicze widoki z włoskich podróży do Toskanii.



14 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

16
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, tektura, 100 × 69,5 cm,
na odwrocie pieczęć ze składu przyborów 
malarskich Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie

cena wywoławcza: 40 000 zł

Alegorie młodości i starości Teodor Axentowicz malował kilkakrotnie w późniejszym etapie 
swojej twórczości. W przedstawieniach o tej tematyce artysta zestawiał najczęściej postać 
młodej, zamyślonej  kobiety z siwowłosym starcem, który dodatkowo potęguje nastrój związany 
z upływem czasu, przemijaniem i starością. Dzieło wykonane zostało w charakterystycznym 
stylu Axentowicza, którego znakiem rozpoznawczym są malowane zamaszyście i szkicowo 
odcieleśnione postacie-alegorie, w tym przypadku, jesienna aura, dodatkowo skłania do 
refleksji nad przemijaniem.

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W1882 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, Włoch, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale dex 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 również malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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17
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Czterech Kozaków w pochodzie, 
1898 r.

akwarela, papier, 15,2 × 24,3 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat.: 
Juliusz Kossak/1898, uszkodzenie 
papieru w lewym górnym rogu.

cena wywoławcza: 40 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy Berlinie.
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18
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Oficer na koniu

ołówek, papier, 29 × 38,5 cm, 
sygn. p.d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

19
Andrej Jegorow
(1878 Aruküla – 1954 Talin)

Sanie jadące przez wieś

gwasz, papier, 23,7 × 31 cm, 
sygn. p.d.: A.Jegorow

cena wywoławcza: 3 500 zł ●

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J.Matejki, a następnie w Monachium. Związany był ze środowiskiem krakowsko-
-lwowskim. Regularnie uczestniczył w wystawach TPSP zarówno w Krakowie (1888–1892), jak i we Lwowie (1894–1927). Należał do 
Lwowskiego Związku Artystów Polskich oraz warszawskiego TZSP. Był znanym portrecistą i malarzem scen rodzajowych. Biegle posługiwał 
się technikami olejną i pastelową. Twórczość Kotowskiego charakteryzuje znakomity realistyczny warsztat artystyczny, ukształtowany pod 
wyraźnym wpływem szkoły monachijskiej.

Estoński malarz-pejzażysta. Malował przede wszystkim zimowe widoki wsi (najczęściej motyw postaci w saniach jadącej przez wieś) oraz 
pejzaże miejskie, a także kwiaty oraz rzadziej pejzaże morskie. Pochodził z rodziny chłopskiej. Talent chłopca został dostrzeżony przez 
miejscowego duchownego Kiriłła Jansena, który wysłał go do Petersburskiej Szkoły dla Głuchoniemych. Naukę kontynuował w Szkole 
Rysunkowej Petersburskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1898–1901), a następnie w tamtejszej Akademii pod kierunkiem Dmitrija 
Kardowskiego oraz w pracowni Ilii Repina. Studia ukończył w roku 1909. Jego prace eksponowane były także na Łotwie, w Anglii, Francji, 
Finlandii i Danii. Został członkiem Towarzystwa im. A. I. Kuindżi (od 1911), zaś w roku 1948 został uznany zasłużonym artystą Estonii. 
Prace artysty znajdują się zarówno w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie, Muzeach Tallina i Tartu oraz w zbiorach prywatnych.
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20
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 
1944 Zakopane)

Studium głowy konia

akwarela, ołówek, 
papier, 17 × 22 cm 

w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 600 zł

21
Jerzy Potrzebowski

(1921 Sandomierz – 
1974 Kraków)

Studium koni, 1946 r.

tusz, papier, 21,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout, 

sygn. i dat. monogramem 
wiązanym: JP/46

cena wywoławcza: 800 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.

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. 
Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także sceny batalistyczne i rodzajowe. 
Inspiracji dostarczyły mu dzieła poezji i polskiej literatury takie jak Trylogia Henryka Sienkiewicza. W jego pracach częstym motywem były 
konie, które pojawiały się w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy „Zachęta”. Jego 
prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych odbyła się wielka monograficzna wystawa prac artysty.
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22
Józef Gądek
(dwudziestolecie 
międzywojenna)

Łosie na 
podmokłej łące

akwarela, papier, 
15 × 29 cm, sygn. 
p.d.: JanGądek

cena wywoławcza: 
1 200 zł

23
Feliks Stanisław 
Jasiński
(1862 Ząbków – 
1901 Puteaux) 
wg Józefa 
Chełmońskiego

Czapla bąk,  
po 1891 r.

akwaforta, papier, 
19,7 × 28,3 cm, 
sygn. pł. p.d.: 
F. Jasieński sct., l.d.: 
Jos. Chełmoński pxt. 
Grafika była premią 
dla członków kra-
kowskiego Towarzy-
stwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w roku 
1893. Współczesna 
oprawa.

cena wywoławcza: 
1 000 zł

Studiował najpierw w Krakowie pod kierunkiem E. Lepszego, następnie, od 1880 roku, w Brukseli w prywatnej szkole M. van Alphena 
i miejscowej Akademii Sztuk Pięknych. Od 1882 r. naukę kontynuował w paryskiej Académie Julian w pracowni P. Le Rata. Jego zaintere-
sowania koncentrowały się na technikach graficznych. Ryciny prezentowane w największych ośrodkach artystycznych Europy – prócz Paryża 
w Brukseli (1884 r., 1893 r.) i Monachium (1896 r.), szybko przyniosły mu światowe uznanie w dziedzinie akwaforty i miedziorytnictwa. 
Był wielokrotnie nagradzany. Jasiński brał również często udział w wystawach krajowych – w krakowskim TPSP oraz warszawskim TZSP.
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24
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż leśny z łosiami

akwarela, papier, 41 × 58 cm, 
sygn. p.d.: J. Fałat

cena wywoławcza: 19 000 zł

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej 
w pracowni A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony 
przez cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do 
Berlina, spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął 
stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu 
nauczania. Od 1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. Swoje prace pokazywał regularnie od 
1874 r. w krakowskim TPSP. Wystawiał w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Był 
odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium 
i Dreźnie. Najbardziej znany ze swoich zimowych pejzaży. 

Motyw łosia dość często pojawiał się w twórczości Fałata, zwykle miał on jednak związek 
z polowaniem, nagonką. W przypadku prezentowanego obrazu  mamy do czynienia z przed-
stawieniem trzech sylwetek łosi pośród drzew w zimowej scenerii. Na pierwszym planie 
dominująca sylweta łosia z rozrosłym porożem, przedstawionego realistycznie i rzeźbiarsko. Na 
drugim planie dwa kolejne łosie wyłaniają się z porannej mgły. Na obrazie widać wzajemne 
przenikanie się ziemi i powietrza, a postacie zwierząt symbolizują tu bardziej potęgę siły 
przyrody.
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25
Andrzej Stopka
(1904 Siedlce k. Chrzanowa – 
1973 Kraków)

Portret Wincentyny 
Wodzinowskiej, żony artysty

akwarela, papier, 36,5 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 2 100 zł ●

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1928–1931. Był uczniem 
K. Frycza, W. Jarockiego i J. Mehoffera. W 1942 r. został wywieziony do obozu koncen-
tracyjnego w Oświęcimiu, zwolniono go rok później. Od 1945 r. współpracował z wieloma 
teatrami: jako scenograf pracował w Teatrze Lalki i Aktora „Groteska”, Starym, Teatrze im. 
Słowackiego, a także Nowym w Łodzi i Teatrze Narodowym. Jego najsłynniejsze prace to 
scenografie do przedstawień Kazimierza Dejmka w l. 60. Współpracował też z operą i tworzył 
dekoracje dla sceny baletowej. W 1950 r. podjął pracę jako wykładowca scenografii na ASP 
w Krakowie. Zajmował się także malarstwem i grafiką. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim 
i Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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26
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Odpoczynek podczas orki

pastel, płyta, 70 × 104 cm,  
sygn. p.d.: (sygnatura słabo widoczna),  
na odwrocie fragment nalepki z wystawy 
w TPSP we Lwowie (?)

cena wywoławcza: 18 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie, w 1902 i 1903 roku, 
w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał 
do Académie Colarossi. Zimą 1904/1905 roku, wspólnie z F. Pautschem i W. Jareckim, po 
raz pierwszy wyjechał na Huculszczyznę. Wówczas narodziła się fascynacja obrzędowością, 
obyczajem i strojami ludowymi. W 1907 r. zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 
1920–1930 wykładał w lwowskiej Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie 
wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Bral również udział w wystawach w Monachium, 
Wenecji, Rzymie, Berlinie, Paryżu, Helsinkach i Sztokholmie. Był wszechstronnym artystą, 
projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumen-
talne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Jego wczesne prace charakteryzują 
się secesyjną stylistyką o miękkim konturze, obiegającym płaskie plamy barwne. Sichulski 
był artystą o niesamowitej wrażliwości kolorystycznej, malował z niezwykłą subtelnością 
barwną. W późniejszych pracach artysta nadawał obrazom postimpresjonistyczną migotliwość 
i ograniczył rolę konturu.



24 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

27
Nicolai Dmitrievich Prokofiew
(1866–1913)

Żaglowce, 1902 r.

akwarela, tektura, 15 × 20 cm, 
sygn. p.d.: N. Prokofiew (cyrylicą)/1902

cena wywoławcza: 1 800 zł
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28
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Łodzie na brzegu, 1926 r.

gwasz, papier, 33,5 × 47,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: SJaxa/1926

cena wywoławcza: 6 800 zł ●

Soter Jaxa-Małachowski studia artystyczne rozpoczął w szkole rysunkowej w Odessie; 
w latach 1892–1894 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie w szkole 
S. Grocholskiego w Monachium. Po powrocie do kraju od 1902 stale mieszkał w Krakowie, 
skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego, a w latach 1905, 1925 i 1928 podróżował 
do Włoch. Malował przede wszystkim krajobrazy – pejzaże morskie i nokturny oraz motywy 
tatrzańskie, widoki miejskie. Rzadziej malował portrety. Uczestniczył w wielu wystawach, 
m.in. w Krakowie, Warszawie, we Lwowie, Łodzi, Poznaniu, Lublinie; w Krakowie miał 
również kilka wystaw indywidualnych.
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29
Józef Wodziński
(1859 Korytnica – 1918)

Wnętrze salonu

akwarela, papier, 42 × 33,3 cm, sygn. p.g.: J.Wodziński

cena wywoławcza: 1 200 zł

30
Tadeusz Cieślewski

(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Arkady Kubickiego – Zamek  
Królewski w Warszawie

tech. mieszana, papier, 24,5 cm × 33 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: T. Cieślewski

cena wywoławcza: 800 zł ●

31
Robert Alott
(1850 Graz -1910 Wiedeń)

Wnętrze saloniku, 1906 r.

akwarela, papier, 29 × 23 cm, 
sygn. i dat. p.d.: R.Alott 1906

cena wywoławcza: 1 500 zł

Ojciec Tadeusza Cieślewskiego – grafika i krytyka sztuki. Uczył się 
malarstwa w warszawskiej Szkole Rysunkowej u W. Gersona i Kauzika. 
Lata 1895–1896 spędził w Paryżu studiując w Academie Vitti oraz 
u E. Aman-Jeana i R. Collina. W 1898r. otrzymał srebrny medal za 
serię pocztówek o tematyce warszawskiej. W latach 1928 i 1951 
otrzymał Nagrodę Miasta Warszawy. Malował techniką olejną, temperą, 
gwaszem, pastelami i akwarelą. Tematem jego prac były pejzaże, por-
trety, martwe natury, jednak najczęściej malował architekturę i zabytki 
Warszawy. jego prace można oglądać m.in. w Muzeum Narodowym 
Warszawy, Poznania oraz w Muzeum Narodowym m.st. Warszawy.

Początkowo kształcił się w pracowniach W. Gersona i A. Kamińskiego, 
a w latach 1878–1881 kontynuował zdobywanie umiejętności artystycznych 
w krakowskiej SSP. Od 1881 do 1884 roku studiował w akademii monachijskiej 
u O. Seitza, a później w Wiedniu. W latach 1881- 1897 wystawiał swoje 
prace, m.in. w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. Malował sceny kostiumowe 
i nadmorskie pejzaże, pracował jako ilustrator dla zagranicznych czasopism.
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32
Jan Styka

(1858 Lwów – 1925 Rzym)

Autoportret

kredka, papier żeberkowy szary, 35 × 27 cm, 
sygn. monogramem wiązanym p.d.: JS

cena wywoławcza: 2 800 zł

Studiował w akademii wiedeńskiej, którą ukończył złotym medalem, 
a po zdobyciu stypendium „Prix de Rome” przeprowadził się do Włoch, 
gdzie kopiował dawnych mistrzów i czerpał z ich obrazów inspiracje. 
Studiował również w krakowskiej SSP u J. Matejki. Od 1900 r. stale 
mieszkał w Paryżu. Malował portrety, sceny rodzajowe, a także obrazy 
religijne i kompozycje historyczne. Tworzył w duchu malarstwa reali-
stycznego, akademickiego znakomicie operując dużymi płaszczyznami 
płótna. Tworzył cykle obrazów ilustrujących utwory literackie, jak 
np. Odyseję Homera czy Quo vadis? Sienkiewicza. Był inicjatorem 
i współtwórcą kilku panoram, m.in.: Racławice (1893–1894), Bem 
w Siedmiogrodzie, Berezyna oraz uważanego za największy obraz 
religijny Golgota (1896 r.). Był znakomitym portrecistą. Malował wiele 
współczesnych mu osobistości i bliskich, jak ukochaną żonę Lucynę 
Olgiati. Operując zawężoną gamą barwną i rozproszonym światłem, 
stworzył wyjątkowe portrety, emanujące spokojem i dostojeństwem.

33
Włodzimierz Tetmajer

(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Studium chłopki

ołówek, karton, 34 × 26 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: WT

cena wywoławcza: 3 500 zł

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 
1875–1886 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, we 
Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium a także w Académie 
Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie studiował 
w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną 
Mikołajczykówną, córką chłopa z Bronowic, co było skandalem 
towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne tej pary 
(20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały 
uwiecznione w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta 
był zafascynowany polską wsią. Z niezrównaną pasją malował obrzędy 
i epizody z codziennego życia podkrakowskich chłopów, upatrując 
w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiast-
ków polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań 
i codziennej pracy chłopów. Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, 
oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie i witalność chłopów.
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34
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Czorsztyn, 1921 r.

akwarela, papier, 29 × 26,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: JFałat 1921/Czorsztyn

cena wywoławcza: 25 000 zł

Julian Fałat jako wybitny pejzażysta wiele podróżował, szukając inspiracji malarskich. 
Jednym z jego ulubionych tematów były również góry. Wielokrotnie wyjeżdżał w Tatry 
oraz w Pieniny. Z jednej z takich wypraw pochodzi prezentowana na aukcji akwarela, 
opisana Czorsztyn. Jeden ze swoich pobytów w Pieninach relacjonował w liście do 
córki.

(zob. I. Purzycka, Julian Fałat.  
Życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153). 

„Lista motywów plenerowych, po jakie sięgał jest dość duża. Jest ona efektem nie 
tylko ciekawości świata i wrażliwości na jego walory, zamiłowania Juliana Fałata 
do podróżowania w „towarzystwie” pędzla, kasety z farbami i jakiegoś malarskiego 
podłoża, ale także wyrazem wytrwałego dążenia do utrwalania potęgi i zmienności 
form krajobrazowych oraz nastrojów natury” 

(I. Purzycka, Julian Fałat.  
Życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 153).

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swoje prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz Wstęgą 
Komandorii Orderu Polonia Restituta.
 Malował pejzaże z Litwy, Polesia, Podgórza Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. 
Największą popularność przyniosły mu pejzaże zimowe, szczególnie te przedstawiające 
zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, umiejętność oddania najsubtelniejszych 
odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do najwybitniejszych artystów polskich.
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35
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęgi zimą

akwarela, papier, 26 × 46 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 2 800 zł ●

36
Marian 
Szczerbiński
(1900–1981)

Pejzaż zimowy, 
1952 r.

akwarela, papier, 
15,7 × 30,7 cm 
w świetle passe-par-
tout, sygn. i dat. l.d.: 
MSZCZERBIŃSKI 
1952

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●

Artysta związany ze środowiskiem krakowskim. Głównie posługiwał się techniką pastelu, w której tworzył wiele martwych natur z kwiatami. 
Ulubionym tematem były mimozy. Na naszej aukcji prezentujemy obrazy o rzadszej tematyce, wykonane w technice olejnej, róże i urokliwy 
pejzaż podmiejski.

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem Teodora Axentowicza 
i Jana Matejki. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność 
zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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37
Stanisław 

Gibiński
(1882 Rzeszów – 

1971 Katowice)

W lesie

akwarela, 
papier, 24 × 33 cm 

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

S. Gibiński

cena wywoławcza: 
2 500 zł ●

38
Władysław Jarocki

(1879 Podhajczyki/Ukraina – 1965 Kraków)

Kapliczka

tusz na podrysowaniu ołówkowym, papier, 20 × 14 cm,  
sygn. p.d.: W. Jarocki

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

W latach 1902–1906 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
J. Mehoffera i L. Wyczółkowskiego, a następnie w Akademie Julian 
w Paryżu u J.P. Laurensa. W 1911 r. przebywał na stypendium we 
Włoszech. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz 
wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. został profesorem na krakowskiej 
ASP, a także redaktorem naczelnym czasopisma „Sztuki Piękne” oraz 
prezesem krakowskiego TPSP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, 
a także organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. Malował pejzaże, 
portrety, a przede wszystkim sceny inspirowane folklorem Huculszczyzny 
i Podhala.

Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych podjął w 1908 r. u Juliana Fałata. W czasie I wojny światowej służył w legionach. W malarstwie 
używał zarówno farb olejnych, jak i akwareli. Malował głównie pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury. Wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Artysta po mistrzowsku odtwarzał nastrojowość ukazywanych sytuacji. Świetnie posługiwał się akwarelą. Do końca swej 
działalności pozostawał pod wyraźnym wpływem swego nauczyciela Juliana Fałata.
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39
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Inicjał B, 1929 r.

drzeworyt, papier, 6,5 × 6,5 cm 
w świetle passe-partout. Praca pochodzi 
z książki Jana Kasprowicza Taniec 
Zbojnicki wydanej przez J. Mortkowicza 
w Warszawie w 1929 r.

cena wywoławcza: 100 zł

40
Władysław Skoczylas

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Kompozycja z drzewem, 1929 r.

drzeworyt, papier, 9,5 × 11,5 cm w świetle 
passe-partout. Praca pochodzi z książki Jana 
Kasprowicza Taniec Zbójnicki wydanej przez 

J. Mortkowicza w Warszawie w 1929 r

cena wywoławcza: 100 zł

41
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Z bożej łaski, 1915 r.

drzeworyt, papier, 33 × 27,5 cm  
w świetle passe-partout, opis typograficz-
ny u dołu: Wł. Skoczylas Tow. Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie

cena wywoławcza: 1 200 zł
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42
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk

(1885 Warszawa-1950 Warszawa)

Janosik, 1926 r.

drzeworyt dwubarwny, papier, 11,8 × 11,3 cm, 
sygn. na płycie l.b. monogramem wiązanym: EB

cena wywoławcza: 600 zł ●

43
Stanisław Raczyński
(1903–1982)

Śmigus, z teki Tematy 
Ludowe, po 1946 r.

drzeworyt, papier, 17,5 × 14 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: St. Raczyń-
ski, l.d.: „Śmigus” (drzeworyt).

cena wywoławcza: 500 zł

44
Leon Wyczółkowski

(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina 
– 1936 Warszawa)

Krucyfiks królowej Jadwigi 
z katedry na Wawelu, 1915 r.

litografia, papier, 63 × 44,5 cm,  
sygn. na płycie p.d.:: L. Wyczół, 

opisany u dołu: rys. na kamieniu leon 
wyczółkowski odbito w litografji jana 

cotty, na dolnym marginesie l.d. zgoda 
ros. Cenzury wojskowej z 7 I 1915 r.

cena wywoławcza: 1 800 zł

Był grafikiem. W 1926r. objął pierwszą w Polsce katedrę 
grafiki użytkowej w SSP w Warszawie. Był współzałożycielem 
i członkiem stowarzyszenia „Ryt”. Zajmował się głównie grafiką 
użytkową (banknoty, znaczki pocztowe, okładki i ilustracje do 
książek, plakaty, ekslibrisy, projekty tkanin i lamp), rodzajową, 
religijną i pejzażową (głównie litografie i barwne drzeworyty). 
Miał tendencje do stylizacji pod wpływem drzeworytu ludowego 
i japońskiego.
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45
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Trzy ilustracje do czasopisma

piórko, papier, 26 × 21 cm, sygn. w obrębie każdej 
kompozycji p.d.

cena wywoławcza: 2 200 zł

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. 
Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w la-
tach 1900–1913, funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do 
utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz M. Konopnickiej. 
Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, 
historyczne, rodzajowe oraz portrety. 

46
Konstanty Mackiewicz
(1894 Małoryta/k.Brześcia – 1985 Łódź)

Lwowskie batiary przy Złotym Rogu, 1928 r.

piórko, tusz, papier, sygn. i dat. p.d.: Konstanty 
Mackiewicz/1928

cena wywoławcza: 800 zł ●

Studiował w Odessie i w Penzie oraz w Moskwie w Wyższej 
Artystycznej Naukowo-Technicznej Pracowni pod kierunkiem 
W. Kandinsky’ego. Od 1922 r w Polsce. Członek Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Rytm” i ugrupowania Start. Wielokrotnie 
wystawiał w Polsce i brał udział w prezentacji polskiej sztuki 
za granicą. Znany przede wszystkim z perfekcyjnych pejzaży 
i martwych natur, sielskich polskich widoków malowanych 
w konwencji koloryzmu. Twórczą, artystyczną postawę artysty 
ukształtował kubizm, futuryzm i konstruktywizm. W pierwszym 
okresie, twórczość artysty uległa wpływom postkubistycznym, 
malował wyimaginowane konstrukcje techniczne, zgeometry-
zowane fragmenty maszyn, uległ fascynacji ztechnicyzowanego 
świata, później przyswoił zasady koloryzmu.
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47
Edmund Ludwik Bartłomiejczyk

(1885 Warszawa – 1950 Warszawa)

Burza, 1936 r.

drzeworyt, papier, 22,2 × 26 cm,  
sygn. na płycie monogramem  

wiązanym l.g.: EB

cena wywoławcza: 700 zł ●

48
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 
1934 Warszawa)

Ukrzyżowanie

drzeworyt, papier, 17,5 × 11 cm 
w świetle passe-partout (odbitka 
13,5 × 8,6 cm)

cena wywoławcza: 400 zł

49
Alfons Karpiński

(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Zestaw dwóch prac: 
mężczyzna klęczacy 
i popiersie kapłana

ołówek, papier, 15 × 14 cm 
w świetle oprawy, sygn. p.d.: 

A.Karpiński oraz A. Karp
wspólna współczesna oprawa

cena wywoławcza: 1 500 zł ●
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50
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Pejzaż włoski – Asyż, 1939 r.

akwarela, papier, 51 × 82 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem p.d.: Eugeniusz Geppert 1939

cena wywoławcza: 15 000 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych XX w. przebywał jako stypendysta w Paryżu. Prezentował tam swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz w galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz 
we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 roku założył Grupę Wrocławską. Uprawiał 
malarstwo inspirowane tematyką polskiej batalistyki, a po wojnie dużą część prac poświęcił 
pejzażom. Stworzył dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną 
płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.

Geppert przed wybuchem II wojny światowej odbył bardzo 
wiele podróży zagranicznych, między innymi wybrał się 
do Włoch „studiować zagadnienia ściany”. Z tego czasu 
pochodzi prezentowany na aukcji obraz, który jest zupełnie 
wyjątkowy w dorobku Eugeniusza Gepperta. Widać w obrazie 
wpływy kubizmu, fascynację sztuką Cezanne’a, którym arty-
sta zafascynował się już podczas pobytu w Paryżu w latach 
1925–27. Sposób widzenia pejzażu, konstruowania prostych 
klarownych form.



W 1939 r. z żoną (Hanną Krzetuską) wyjeżdża  na stypendium do Włoch. Przebywa w Weronie, Mantui, we Florencji, w Sienie, Rzymie, 
Neapolu, Pestum, Asyżu, Perugii, Padwie, Rawennie, Wenecji. Wrażenia z pobytu opisał potem obszernie w swojej autobiografii.

(cytat za: Mariusz Hermansdorfer, Eugeniusz Geppert, Wrocław 2007)

Po Perugii – Asyż. Dojeżdżając do tego miasta, z daleka od dworca widzi się całą panoramę z masywem bazyliki i górującą sylwetę zamku, 
świecącą wydłużoną białą plamą na tle ciemnej zieleni i zrudziałych garbów otaczających wzgórz.

(Eugeniusz Geppert, w: Eugeniusz Geppert, Moja droga, Kraków 1968, s. 163)
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51
Zofia Lipińska
(1898–1981)

Dziewczynka z warkoczami, 1943 r.

pastel, papier, 55 × 47 cm, 
sygn. p.d.: ZLipińska 1943

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

W latach 1921–1924 studiowała w krakowskiej 
ASP w pracowni J. Mehoffera i W. Weissa, do której 
uczęszczał też Nacht Samborski, z którym przyjaźniła 
się przez całe życie. W roku 1925 wyjechała do Paryża 
dołączając do grona artystów tworzących Komitet Pary-
ski. Kontynuowała tam edukację w pracowni J. Pankie-
wicza i F. Legera. Po powrocie do kraju w roku 1927 
uczestniczyła w życiu artystycznym Łodzi, wystawiała 
z grupą „Start”, eksponowała również swoje prace na 
wystawach organizowanych przez członków Zrzeszenia 
Artystów Plastyków – Łodzian. W roku 1936 wyjechała 
do Włoch, brała udział w Weneckim Biennale Sztuki 
i wystawie malarstwa w Rzymie. Po wojnie jako członek 
rzeczywisty ZPAP okręgu gdańskiego kontynuowała 
pracę twórczą malując portrety i martwe natury (kwiaty). 
Jej obrazy zachwycają piękną kolorystyką, bogatą 
fakturą. W portretach starała się oddać osobowość 
modela skupiając się przede wszystkim na wyrazie oczu.

52
Mateusz Ludwik Hajdukiewicz 
(1886-?)

Portret dziewczyny

pastel, karton, 41 × 28,5 cm, sygn. l.d.: Hajdukiewicz

cena wywoławcza: 1 800 zł

Ukończył studia malarskie na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie 
studiował w latach 1906–1914 w klasach profesorów Jacka Malczewskiego 
i Teodora Axentowicza. Swoją działalność artystyczną jako malarz i polichro-
mista kontynuował w latach 20. i 30. XX wieku w Krakowie i Warszawie. 
W latach 1941–1943 na zlecenie Kurii Biskupiej w Sandomierzu zrealizował 
autorski projekt polichromii i artystycznych prac malarskich w kościele 
pod wezwaniem Świętej Rodziny w Trześni. W tym czasie mieszkał na 
plebani, gdzie miał też swoją pracownię, w której powstały obrazy do kaplic 
kościelnych oraz obrazy Drogi Krzyżowej. Parafianie chętnie okazywali swoją 
pomoc w odnowie kościoła. Chętnie też pozowali do postaci świętych – 
czasem było to powodem do radości, a czasem do zazdrości, gdyż młode 
kobiety nie wybrane do pozowania jako anioły czuły się tym faktem urażone. 
Po okupacji zamieszkał w Oleśnicy, gdzie pracował w Wydziale Kultury 
Powiatowej Rady Narodowej.
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53
Stanisław Górski

(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Portret kobiety (Janina  
Zaremba Rychalska)

pastel, papier, 41,8 × 31 cm,  
sygn. p.g.: St. Górski

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 u J. Pankiewi-
cza i w latach 1916–17 u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się 
techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, studia 
portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie.

54
Rafał Malczewski

(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Kwiaty w wazonie, 1947 r.

akwarela, gwasz, papier, 47,5 × 37,5 cm,  
sygn. l.d.: Rafał Malczewski Rio de Janeiro 1947

cena wywoławcza: 13 500 zł ●

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu 
malarskiego. Podczas I wojny światowej studiował filozofię, 
architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem 
Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. Od 1929 r. należał do 
ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Mont-
realu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele 
podróży po kontynencie amerykańskim. Doskonale opanował 
technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował krajo-
braz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie 
powojennym, ale także widoki miejskie. Debiutował podczas 
wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim Salonie 
Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele 
wystaw indywidualnych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, 
Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. Uczestniczył 
w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych 
przez TOSSPO. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród.
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55
Lucjan Jagodziński
(1897–1971)

Tancerka, 1938 r.

tech. mieszana, papier, 26,5 × 22,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 
Lucjan Jagodziński 38

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

Artysta kształcił się w Szkole Rysunku i Ma-
larstwa A. Muraszki w Kijowie (1914–16), 
w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych 
(1916–17) oraz w Szkole K. Krzyżanowskie-
go w Warszawie (1921–23). Odbył też stu-
dia w Paryżu u Olgi Boznańskiej (1928–29). 
Uprawiał malarstwo sztalugowe, w którym 
posługiwał się techniką olejną i temperą oraz 
grafikę użytkową. Koncentrował się przede 
wszystkim na kompozycjach figuralnych, 
aktach, portretach.

56
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kawiarnia

kredka, papier, 10 × 16 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Kamocki

cena wywoławcza: 1 100 zł
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57
Artysta nioeokreślony
(1 poł. XX w.)

Bal Tabarin

pastel, papier, 49 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. l.d.: nieczytelnie/Paris,  
p.d.: Bal Tabarin

cena wywoławcza: 3 800 zł
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58
Romuald Smorczewski
(1901–1962)

Portret kobiety w kapeluszu

pastel, tektura, 44,5 × 34,5 cm w świetle oprawy, 
sygn. p.d.: R.Smorczewski

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

W latach 1920–1922 studiował na wydziale malar-
stwa w Artystyczno-Przemysłowym Instytucie Sztuki 
Praktycznej w Nowo-Omsku. Po powrocie do Polski, 
w latach 1926–1930, ukończył warszawską Miejską 
Szkołę Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Od 1945 roku 
był członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków 
w oddziale warszawskim. Specjalizował się w malar-
stwie sztalugowym. Stosował wiele technik artystycz-
nych. Preferował akwarelę i technikę olejną na różnych 
podłożach. Równocześnie był rysownikiem i często 
portretował z pomocą kredki, ołówka lub węgla. Obrazy 
Romualda Smorczewskiego znajdują się w zbiorach 
muzealnych i prywatnych kolekcjach w Polsce, Rosji 
i USA. Głównym tematem jego twórczości malarskiej 
jest człowiek, jego los, praca, trudy życia i nastroje.

59
Marian (Marzyn) Konarski
(1909 Chrzanów – 1998 Kraków)

Autoportret po I roku studiów, 1929 r.

ołówek, papier, 14 × 13,5 cm, sygn. p.d.: MKonar-
ski, opisany l.d.: PIERWSZY RYSUNEK KONARSKIE-
GO PO 1 ROKU STUDJÓW W AKAD. SZT. P.

cena wywoławcza: 400 zł ●

W 1928 roku rozpoczął naukę na wydziale malarstwa 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie studiował 
pod kierunkiem profesorów: Władysława Jarockiego, 
Ignacego Pieńkowskiego i Xawerego Dunikowskiego. 
W roku 1929 wstąpił do grupy artystycznej Szczep 
Rogate Serce, przybierając pseudonim „Marzyn”. 
W 1938 roku Konarski osiedla się w podkrakowskich 
Krzeszowicach, gdzie buduje dom z dużą pracownią. 
Po wojnie, w swojej krzeszowickiej pracowni, dużo 
maluje, rysuje i rzeźbi, ale bardzo rzadko wystawia. 
Prace Mariana Konarskiego znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie i Wrocławiu, Mu-
zeum Okręgowego w Toruniu, Muzeum Górnośląskiego 
w Bytomiu, Muzeum Polskiego w Chicago, Muzeum 
Ziemi Krzeszowickiej, oraz w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą.
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60
Lucjan Jagodziński
(1897–1971)

Odpoczynek, 1941 r.

akwarela, papier, 41 × 64 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Lucjan Jagodziński/41

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

61
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 

1937 Kraków)

Czytająca

akwaforta, papier, 
26,5 × 46,3 cm,  

sygn. na płycie  
p.d. i l.d.: Wojnarski

cena wywoławcza: 
300 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, 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, głównie miedzioryt, akwafortę i litografię. Brał udział w wielu wystawach 
zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając nagrody i wyróżnienia.

Artysta kształcił się w Szkole Rysunku i Malarstwa A. Muraszki w Kijowie (1914–16), 
w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych (1916–17) oraz w Szkole K. Krzyżanowskiego 
w Warszawie (1921–23). Odbył też studia w Paryżu u Olgi Boznańskiej (1928–29). Uprawiał 
malarstwo sztalugowe, w którym posługiwał się techniką olejną i temperą oraz grafikę użytkową. 
Koncentrował się przede wszystkim na kompozycjach figuralnych, aktach, portretach.
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62
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Przed zamkiem, 1920 r.

akwarela, papier, 22 × 27,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: J Fałat/1920

cena wywoławcza: 17 000 zł

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej 
w pracowni A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony 
przez cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do 
Berlina, spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął 
stanowisko dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu 
nauczania. Od 1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. Swoje prace pokazywał regularnie od 
1874 r. w krakowskim TPSP. Wystawiał w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Był 
odznaczany złotymi medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium 
i Dreźnie. Najbardziej znany ze swoich zimowych pejzaży. 
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63
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Zakole Wisły w Krakowie, 1919 r.

gwasz, tektura, 50 × 88 cm, sygn. i dat. 
l.d.: St. Fabijański/Kraków 1919
na odwrocie opisany: Widok Wisły – 
w dali Kopiec T. Kościuszki

cena wywoławcza: 11 000 zł ●

W latach 1845–52 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Wykonywał 
dekoracje teatralne w Wilnie (do wystawianej w teatrze „Halki” S. Moniuszki), a także 
w Żytomierzu i w Kijowie. Około 1861 roku zamieszkał w Warszawie, gdzie pracował jako 
ilustrator czasopism „Tygodnika Ilustrowanego” i „Kłosów”. W 1864 wyjechał do Wiednia, 
następnie do Paryża i Marsylii. Po powrocie do kraju osiadł we Lwowie, by po 1880 r. 
przenieść się do Krakowa. Prace artysty znajdują się m.in. w Muzeum Okręgowym w Byd-
goszczy, Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oraz muzeach narodowych w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu. Był znakomitym rysownikiem, grafikiem i malarzem. Malował widoki 
pałaców, ruin zamków, miast okolic Krakowa i Warszawy. Jego obrazy wiernie odtwarzają 
rzeczywistość i są znakomitym źródłem ikonograficznym.
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64
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Kraków. Wnętrze bożnicy  
(Starej Synagogi)

akwaforta, 20,5 × 16 cm (odcisk płyty), 
sygn. ołówkiem p.d.: JAN WOJNARSKI

cena wywoławcza: 400 zł

65
Chaim Goldberg

(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Floryda)

Wesele żydowskie

litografia barwna, papier, 44,5 × 59 cm w świetle 
passe-partout, 14/300, sygn. p.d.: Chaim Goldberg 

oraz l.d.: 14/300

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

66
Chaim Goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Floryda)

Wesele żydowskie w Kazimierzu 
nad Wisłą, 1960 r.

miedzioryt, papier, 20,5 × 25,8 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: Chaim Goldberg oraz 
l.d.: 55/150 „Wedding”, sygn. na płycie 
p.d.: w j. hebrajskim z datą 1960

cena wywoławcza: 600 zł ●

Malarz, rzeźbiarz. W Polsce był autorem m.in. pomnika Mickiewicza i Puszkina odsłoniętego w 1953 w Polanicy-Zdroju. Po wyjeździe 
w 1955 za granicę został czołowym reprezentantem malarstwa przedstawiającego nieistniejący świat żydowskich sztetli. Malował głównie 
rodzinny Kazimierz Dolny. Twórczość malarska i rzeźbiarska przyniosła mu sławę za granicą, jego prace są dziś m.in. w zbiorach Metropolitan 
Museum of Art i Museum of Modern Art w Nowym Jorku, National Gallery of Art, Smithsonian Institute w Waszyngtonie, Museum Yad 
Vashem w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie oraz Muzeum Narodowym w Warszawie.
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67
Piotr Stachiewicz

(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret Żyda

ołówek, papier, 62 × 50 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: Stachiewicz

cena wywoławcza: 10 500 zł

68
Georg Wichmann
(1876 Lwówek Śląski – 
1944 Szklarska Poręba)

Pejzaż górski

akwarela, papier, 26 × 17 cm, 
sygn. l.d.: G Wichmann

cena wywoławcza: 1 800 zł

69
S. Fedorowski

(XX w.)

Podwórze wiejskie, 1944 r.

akwarela, papier, 21,8 × 30 cm 
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: 

S.Fedorowski/1944

cena wywoławcza: 1 200 zł

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej 
Szkole Sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. 
Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był członkiem 
Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 
1900–1913, funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów 
H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz M. Konopnickiej. Od 1885 r. 
mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, rodza-
jowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju 
krakowskim, do których pozowała mu Zofia Paluchowa.
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70
Jerzy 
Potrzebowski
(1921 Sandomierz – 
1974 Kraków)

Wilczek, 1947 r.

akwarela, papier, 
13,5 × 19 cm 
w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
l.d.: Jerzy Potrze-
bowski/947

cena wywoławcza: 
2 200 zł ●

71
Ignacy Łopieński
(1865–1944)  
wg. Juliana Fałata

Cesarz 
Wilhem II  
na polowaniu

akwaforta, papier, 
11,5 × 27,7 cm 
(kompozycja), 
17,7 × 30 cm 
(arkusz), opisany na 
płycie p.d.: JULIAN 
FAŁAT PX, l.d.: JGN. 
ŁOPIEŃSKI SCT”

cena wywoławcza: 
1 200 zł

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. 
Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także sceny batalistyczne i rodzajowe. 
Inspiracji dostarczyły mu dzieła poezji i polskiej literatury takie jak Trylogia Henryka Sienkiewicza. W jego pracach częstym motywem były 
konie, które pojawiały się w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy „Zachęta”. Jego 
prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk 
Pięknych odbyła się wielka monograficzna wystawa prac artysty.



49AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

72
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Pejzaż jesienny

akwarela, papier, 54,5 × 64 cm w świetle 
oprawy, sygn.p.d.: Jul Fałat/Bystra

cena wywoławcza: 25 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swoje prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, Podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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73
Walery Eljasz-Radzikowski
(1841 Kraków – 1905 tamże)

Dziewczynka w ogrodzie

akwarela, papier Angerera, 
33,5 × 24,5 cm, sygn. l.d.: Walery Eljasz, 
uszkodzony prawy górny róg

cena wywoławcza: 2 500 zł

74
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkic kobiety

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: 1 200 zł

75
Tadeusz Waśkowski
(1883–1966)

Portret kobiety

pastel, papier, 31,5 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: Tadeusz Waśkowski

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Brat Antoniego, literata i malarza, a także kuzyn Stanisława Wyspiańskiego, pochodził z rodziny o artystycznych tradycjach. W latach 1905–11 
studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Józefa Mehoffera. W czasie studiów był nagradzany za akty 
i portrety. W 1931 roku odbyła się jego wystawa indywidualna w krakowskim Pałacu Sztuki, Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. Tworzył 
sceny rodzajowe, a także cykle portretów ludzi sztuki swoich czasów, odznaczające się syntetycznym ujęciem. Akcentując najbardziej charak-
terystyczne cechy portretowanej osoby, nie przekraczał granic karykatury. Zajmował się głównie rysunkiem węglem i kredką, a także litografią.
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76
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice kompozycyjne

ołówek, papier, 24 × 47 cm, na odwrociu 
pieczęć: ZE ZBIORÓW MARJI MALCZEWSKIEJ

cena wywoławcza: 3 300 zł

77
Jacek 

Malczewski
(1854 Radom – 

1929 Kraków)

Szkice postaci, 
główek dzieci 
i kompozycji 
pejzażowych

piórko, tusz, papier, 
32,5 × 51 cm 

w świetle oprawy, 
l.g.: okrągła pieczęć: 
ZE ZBIORÓW MARII 

MALCZEWSKIEJ – 
w otoku, herb oraz 

nr: 365

cena wywoławcza: 
3 500 zł
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78
Józef Antoni Kamiński
(1890 Wiedeń – 1947 Wrocław)

Widok na katedrę Saint Severin 
w Paryżu, 1912 r.

pastel, papier, 60 × 45 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. l.d.: 
A. Kaminski/Paryż 1912

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera, a także w Wiedniu, Berlinie i w Paryżu. 
W latach 1919–30 mieszkał w Rzeszowie, gdzie pracował jako nauczyciel rysunku. Był tam 
animatorem amatorskiego ruchu teatralnego, utworzył Teatr Ludowy, współpracował z teatrem 
Reduta. W 1935 r. miał wystawę indywidualną w Rzeszowie. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu. Był znakomitym weducistą i portrecistą, malarzem scen żołnierskich i wizerunków 
pięknych kobiet.
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79
Eugeniusz Geppert 
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Pejzaż miejski, 1946 r.

akwarela, papier, 53 × 76 cm  
w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem 
p.d.: Eugeniusz Geppert 1946

cena wywoławcza: 12 000 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych XX w. przebywał jako stypendysta w Paryżu. Prezentował tam swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz w galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz 
we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 roku założył Grupę Wrocławską. Uprawiał 
malarstwo inspirowane tematyką polskiej batalistyki, a po wojnie dużą część prac poświęcił 
pejzażom. Stworzył dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną 
płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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80
Władysław Stachowicz
(1911 Warszawa- 1979 Warszawa)

Kanonia na Starym Mieście 
w Warszawie

akwarela, papier, 24 × 18 cm, 
sygn. p.d.: Wł. Stachowicz

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

81
Stanisław Żarnecki

(1877 Kraków – 1956 tamże)

Widok na kościół Św. Krzyża 
w Krakowie

akwarela, papier, 25,5 × 19 cm, 
sygn. p.d.: S.Żarnecki

cena wywoławcza: 800 zł ●

82
Władysław Stachowicz
(1911 Warszawa – 
1979 Warszawa)

Widok ze Starego 
Miasta

akwarela, papier, 
24 × 18 cm, 
sygn. p.d.: Wł. Stachowicz

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●

Stanisław ŻARNECKI (1877–1956) 
(właściwie Izydor GOLDFINGER) – 
studia w Akademii SP w Krakowie 
1897–1904 m.in. u T. Axentowicza 
i J. Mehoffera, dwukrotnie wyróżniony 
medalami. Krakowski portrecista, 
rzadko malował też pejzaże i kwiaty.
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83
E. Zajączkowski

(XX w.)

Widok na Rynek Starego Miasta 
z ul. Nowomiejskiej

akwarela, papier, 24 × 33,5 cm, 
sygn. p.d.: E.Zajączkowski

cena wywoławcza: 1 000 zł

84
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Wieże Kościoła Mariackiego 
w Krakowie

akwarela, papier, 46,5 × 26 cm  
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: St. Fabijański

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

85
Jerzy M. Rupniewski

(1886–1950)

Kościół Klarysek w Bydgoszczy

akwarela, papier, 38 × 48 cm  
w świetle passe-partout, 

sygn. p.d.: I.RUPNIEWSKI.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

W 1908 r. ukończył Wyższą Szkołę Handlową w Warszawie. W 1912 r. studiował w SSP w Warszawie u K. Krzyżanowskiego, S. Lentza, 
W. Trojanowskiego i X. Dunikowskiego oraz w Monachium u K. Killera. Studiował też w Academie Julian i Academie de Grand Chaumiere 
w Paryżu. Po powrocie w 1925r. zamieszkał w Bydgoszczy, skąd podróżował m.in. do Włoch, Paryża, Jugosławii, Szwajcarii. Wystawiał 
w TZSP w Warszawie. Tematem jego prac były widoki miast pomorskich. Stosował technikę olejną, malował też gwaszem i akwarelą.
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86
Karol Klopfer
(1859–1937)

Zachód słońca 
nad jeziorem, 
1898 r.

gwasz, papier, 
15 × 22 cm, sygn. 
l.d.: M 98/Klopfer

cena wywoławcza: 
1 200 zł

87
Stanisław 
Jakubowski
(1885–1964)

Pejzaż 
z kapliczką

akwarela, papier, 
34 × 44,5 cm 
w świetle  
passe-partout,  
sygn. p.d.: St. 
Jakubowski

cena wywoławcza: 
1 000 zł ●

Polski malarz i grafik, pedagog. Absolwent Szkoły Przemysłu Drzewnego w Stanisławowie (1903–1906), a później w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie (1907–1912), w latach późniejszych docent na tejże uczelni. Autor cyklów malarskich Prasłowiańskie motywy w architekturze 
i Bogowie Słowian. Był członkiem wielu stowarzyszeń artystycznych, m.in. Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Związku 
Artystów Plastyków i Towarzystwa Artystów Grafików.

Studiował w Klasie Rysunkowej w Warszawie u W. Gersona i A. Kamińskiego. W tym samym czasie pracował w dekoratorni WTR pod 
kierunkiem A. Malinowskiego. W 1888 r. wyjechał do Wiednia i uczył się w atelier dekoratora teatru dworskiego-Hermana Burgherta.
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88
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przed polowaniem

akwarela, papier, 15 × 30 cm w świetle 
passe-partout, sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

89
Stanisław 

Tarczyński
(I poł. XX w.)

Rozlewisko

gwasz, papier, 
44,5 × 68 cm,  
sygn. p.d.: St. 

Tarczyński

cena wywoławcza: 
1 200 zł



58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

90
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Umizgi

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu p.d.: Siestrzeńcewicz

91
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Targ koński

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu l.d.: Siestrzeńcewicz/Wilno

92
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Zaloty

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu l.d.: Siestrzeńcewicz

93
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Chłopi na drodze

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu p.d.: Siestrzeńcewicz-Wilno

cena wywoławcza każdej pozycji 90–95: 500 zł

94
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

W drodze na targ

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu l.d.: Siestrzeńcewicz/903

95
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz (1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Sprzedaż krowy

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle oprawy,  
sygn. na kamieniu l.d.: Siestrzeńcewicz/Wilno
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96
S. Bohusz-Siestrzeńczewicz 
(1869 Wilno – 1927 Warszawa)

Na targu

litografia, papier, 25 × 35 cm w świetle 
oprawy, sygn. na kamieniu p.d.: 

Siestrzeńcewicz/Wilno

cena wywoławcza: 500 zł

97
Napoleon Orda

(1807–1883)

Gniezno (Księstwo Poznańskie)

litografia, papier, 25,5 × 32 cm, 
sygn. pod płytą l.d.: „Rys: z natury Napo-
leon Orda.”, p.d.: „Lit. w Lit: M. Fajansa 

w Warszawie.”

cena wywoławcza: 400 zł

Uczył się Szkole Rysunkowej w Wilnie, a potem w latach 1888–1894 studiował na ASP w Petersburgu u B.P. Willewaldego. Kolejne 
dwa lata spędził na nauce w Académie Julian w Paryżu, potem w Monachium, gdzie podjął naukę w pracowni Józefa Brandta, z którym 
łączyła go serdeczna przyjaźń. Przez krótki okres był mężem córki Brandta – Krystyny, jednak małżeństwo zakończyło się rozwodem. 
W 1900 przeniósł się do Warszawy, następnie do Wilna i Poznania. Uprawiał przede wszystkim malarstwo pejzażowe oraz rodzajowe. Był 
nauczycielem malarstwa, także wykładowcą na uniwersytecie wileńskim. Ilustrował książki i czasopisma. Wydał album z reprodukcjami, 
ukazujący życie na prowincji. Bohusz-Siestrzeńcewicz w swojej twórczości malował portrety oraz pejzaże, ale to sceny rodzajowe ukazujące 
codzienne życie w małych miasteczkach i wsiach litewskich były stanowiły najczęściej pojawiający się u niego motyw. Obrazy artysty należą 
do zbiorów muzealnych w Wilnie, Płocku w Warszawie, Poznaniu oraz w Pałacu Herbsta w Łodzi.

Rysownik, malarz, muzyk. Studiował na Uniwersytecie Wileńskim nauki matematyczno-przyrodnicze. Brał udział w Powstaniu Listopadowym/
strzelec 4 Pułku w Królestwie/. Po powstaniu we Włoszech i od 1833 w Paryżu. Studia malarskie u pejzażysty Pierre’a Girarda oraz 
muzyczne u F. Chopina. Często podróżował po Europie. W 1856 wrócił do Polski i osiadł w rodzinnych Worocewiczach. W czasie licznych 
wędrówek po kraju wykonał ponad 1000 rysunków z natury. W 1873 podjął monumentalne dzieło wydania własnym sumptem „Albumu 
widoków historycznych Polski”” W litografii opublikowano część tych zamierzeń – 260 widoków. Na kamieniu rysował je Alojzy Misierowicz. 
Wydane zostały w 8 seriach w Zakładzie Litograficznym M. Fajansa w Warszawie. Pozostałe rysunki nie zostały wydane z braku funduszy 
i ingerencji cenzury rosyjskiej.
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98
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Żaglówki

akwaforta, papier, 16,5 × 24 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: Pankiewicz

cena wywoławcza: 1 800 zł

99
Eugeniusz Zak

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Pochylona kobieta, Z La 
porte Lourde, Paris 1929 r.

miękki werniks, papier, 
11,8 × 11,8 cm, sygn. na 

płycie p.śr.: Eug Zak

cena wywoławcza: 1 000 zł

100
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Idąca dziewczyna, Z La porte 
Lourde, Paris 1929 r.

miękki weniks, papier, 16,3 × 8,8 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 1 000 zł
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101
Józef Pankiewicz

(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Widok na jezioro

akwaforta, papier, 15 × 17,5 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: Pankiewicz

cena wywoławcza: 1 600 zł

102
Richard Bong
(XIX/XX w.)  
wg. Władysława Czachórskiego

Przed lustrem

drzeworyt, papier, 36 × 22 cm w świetle passe-partout, sygn. na płycie: 
R. Bong. XI, sygn. p.d.: HOLZSCHNITT VON RICH. BONG IN BERLIN W., 
opisany WLADISL. Von CZACHÓRSKI: VOR DEM SPIEGEL

cena wywoławcza: 700 zł

103
Jean Peské

(1870 Gołta/Ukraina – 1949 Le Mans)

Panorama miasta

akwaforta, papier, 30,8 × 40,8 cm 
w śwetle passe-partout, sygn. na płycie 
l.d.: Peske, sygn. ołówkiem p.d.: Peske

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na plener 
do miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. Brał udział w największych paryskich 
Salonach, a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie i TPSP w Krakowie i we Lwowie.  
Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury 
oraz portrety.
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104
Frans Masereel
(1889–1972)

Zestaw 4 drzeworytów z cyklu 
Mon Pays

drzeworyt, papier, 4 × 21 × 15 cm 
w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem 
p.d.: Frans Masereel

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

105
Zdzisław Czermański
(1896–1970)

Józef Piłsudski z teki Marszałek Piłsudski  
w 13 karykaturach, Paryż, 1931 r.

litografia barwna, papier, 36 × 28 cm,  
sygn. l.d.: Czermański

cena wywoławcza: 600 zł ●

Uczył się rysunku we Lwowie u Kazimierza Sichulskiego. Jako nastolatek wstąpił do 
Legionów. W latach 20. współpracował z czasopismami satyrycznymi („Cyrulikiem 
warszawskim”, lwowskim „Szczutkiem”).
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106
Mieczysław Kościelniak
(1912–1993)

Perseusz i Andromeda

sucha igła, papier, 49 × 33 cm (płyta), 
sygn. ołówkiem l.d.: Mieczysław Kościel-
niak, opisany p.d.: Mity Greckie-Perseusz 
i Andromeda (suchoryt)

cena wywoławcza: 800 zł ●

107
Mieczysław Kościelniak

(1912–1993)

Małgorzata i Mefisto z Fausta 
Goethego, 1956 r.

akwaforta, papier, 32,5 × 22 cm 
(płyta), sygn. i dat. ołówkiem l.d.: 

Mieczysław Kościelniak 1956, 
opisany p.d.: Goethego „Faust” 

Małgorzata i Mefisto

cena wywoławcza: 800 zł ●

108
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Szabatowi Grajkowie, z cyklu 
Judaica, 1964 r.

linoryt, papier, 25,5 × 19 cm  
w świetle oprawy, 13/20, sygn. i dat. 
ołówkiem pod płytą p.d.: Duda G 1964, 
opisany l.d.: Judaica 13/20 linoryt

cena wywoławcza: 600 zł ●

109
Jerzy Duda-Gracz

(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Wędrowiec, z cyklu Judaica, 
1964 r.

linoryt, papier, 25,5 × 19 cm 
w świetle oprawy, 13/20, sygn. 
i dat. ołówkiem pod płytą p.d.: 

Duda G 1964, opisany l.d.: Judaica 
linoryt/13/20

cena wywoławcza: 600 zł ●

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m. in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie czy Nowym Jorku.   Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70tych XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu 
pracy dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), 
a następnie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie.
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110
Kazimierz Ostrowski
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

W stoczni

tech. mieszana, papier, 
35 × 45 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: K.OSTROWSKI

cena wywoławcza: 3 000 zł ●

Malarz i pedagog. Legenda środowisk twórczych Trójmiasta. W latach 1946–52 studiował 
malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie w pracowniach 
A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. W 1949 r. otrzymał roczne stypendium rządu 
francuskiego na studia w Paryżu i został uczniem słynnego F. Légera. Po powrocie do kraju 
zajmował się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem tkanin oraz malarstwem ściennym 
i witrażem. Wykonywał polichromie fasad odbudowanych kamienic Starego Miasta w Gdańsku 
i Poznaniu. W latach 1964–1987 był wykładowcą w PWSSP w Gdańsku. W 1981 r. powstał 
film dokumentalny „Kachu – Kazimierz Ostrowski”, przedstawiający jego dorobek twórczy. 
Od 2002 r. przyznawana jest „Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego” – ogólnopolskie 
wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Wpływ na twórczość Ostrowskiego 
miały kolorystyczne dokonania Matisse’a oraz kontakt ze sztuką Légera, co doskonale widać 
w malarskich cyklach przedstawiających stocznie i porty, w pejzażach oraz portretach. 
Styl Ostrowskiego charakteryzuje się uproszczeniem form i geometryzacją kompozycji, 
a fantazyjne układy elementów budowane są przy pomocy plam czystych barw, wyrazistych 
kresek i mocnego konturu.
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111
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Panorama Paryża, 1963 r.

gwasz, pastel, papier, 54 × 85 cm, 
sygn. p.d.: Eugeniusz Geppert 1963

cena wywoławcza: 15 000 zł ●

Eugeniusz Geppert podróżował do Paryża wielokrotnie w swoim życiu. Pierwszy wyjazd 
miał miejsce już w 1925, gdzie studiuje dzieła klasyków malarstwa renesansowego oraz 
impresjonistów. W obrazach z tego czasu widać wpływy włoskich kolorystów i twórców 
impresjonizmu. Kolejny wyjazd do stolicy Francji ma miejsce wiele lat później w 1957. Jest 
to krótki wyjazd, zaledwie kilkutygodniowy, ale mający decydujące znaczenie dla jego sztuki. 
Jest spotkaniem z mistrzami okresu młodości, ale przede wszystkim nowym odkryciem, jakim 
są dla artysty obrazy Raoula Dufy’ego.  Prezentowany obraz powstał w 1963 r., czyli już po 
powrocie artysty z Paryża, ale przedstawia miejski pejzaż paryski, z jego charakterystycznymi 
budowlami. Obraz utrzymany w przepięknej kolorystyce nasyconych błękitów i zieleni. 

Prace Gepperta nabrały fowistycznej czystości i intensywności barwy, rozlewające się 
plamy kolorów definiuje w kształty – symbole rzeczywistości, niemal graficzna linia rysunku 
wyrafinowanego i pełnego dyskrecji. Jest w tych pracach lekkość i wytworność, szkic nastroju 
i baśniowa nierealność.

(Bożena Kowalska, cytat za: Mariusz Hermansdorfer,  
Eugeniusz Geppert, Wrocław, 2007, s. 46)
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112
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Pomost

ołówek, papier, 21 × 24 cm 
w świetle passe-partout, sygn. 
i dat. p.d.: Brzosko/1950 (?)

cena wywoławcza: 700 zł ●

113
Władysław Brzosko
(1912 Czyta/Syberia – 
2011 Arizona)

Wyścigi Sopot

akwarela, ołówek, papier, 
41 × 50,5 cm, sygn. l.śr.: 
BrzoskoWładyslaw

cena wywoławcza: 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 prezentował zarówno w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków 
upamiętniających powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych prac z okresu przedemigracyjnego. 
Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, widoki Sopotu, czy Oliwy.
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114
Henryk Epstein

(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

W porcie

tech. mieszana, papier, 
33,5 × 39 cm w świetle passe-

-partout, sygn. p.d.: H.Epstein

cena wywoławcza: 4 000 zł

115
Jan Cybis

(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Na plaży

akwarela, ołówek, 28,2 × 38,2 cm, 
sygn. ołówkiem p.d.: Jan Cybis, na 
odwrocie odręcznie: stwierdzam, że 
gwasz na odwrocie jest oryginalną 

pracą mego męża Jana Cybisa/
Helena Zaremba – Cybisowa

cena wywoławcza: 5 500 zł ●

Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena w Łodzi. Ok. 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Academie de la Grande Chaumiere. Na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania 
artystów (Epstein miał tam pracownię do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch. Soutinem. 
W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach.

Początkowo studiował w Akademii Sztuki i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu (1920–21), następnie w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, w pracowniach J. Mehoffera, I. Pieńkowskiego oraz J. Pankiewicza. Naukę kontynuował w Paryżu, gdzie wraz z innymi 
studentami Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. artysta powrócił do kraju. W roku 1934 reprezentował polską sztukę na 
Biennale w Wenecji oraz, w 1938 r., na wystawie w Camegie Institute w Pittsburgu. W 1948 r. objął stanowisko profesora warszawskiej 
ASP. W latach 1955–57 wykładał w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, po czym powrócił do macierzystej uczelni. 
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116
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Budowa mostu

tech. mieszana, papier, 
40 × 52 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: WODYŃSKI

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

Urodził się w 1903 r w Jaśle – zmarł w 1988 r. Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
W. Weissa i F. S. Kowarskiego. Członek grupy Pryzmat/m.in.; L. Adwentowicz, K. Larisch, 
K. Łada-Studnicki, L. Pękalski, J. Studnicki, W. Taranczewski/działającej w latach 1930–39. 
Uprawiał malarstwo sztalugowe i monumentalne. Zaliczane do nurtu postimpresjonistycznego. 
Interesowała go przyroda. Malował pejzaże, martwe natury, portrety. Pod koniec lat 60-tych 
malował też abstrakcje. Prowadził działalność dydaktyczną – profesor UMK w Toruniu, 
PWSSP w Gdańsku, ASP w Warszawie.
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117
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Łodzie w porcie Cherbourg

akwarela, papier, 34 × 52 cm, 
sygn. l.d.: Hayden/cherbourg

cena wywoławcza: 10 500 zł ●

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy swego 
malarstwa miał w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d`Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne’a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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118
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 
Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Dama i służka

akwarela, papier, 
31 × 14,5 cm, 
sygn. l.d.: maja

cena wywoławcza: 
1 000 zł ●

119
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Martwa Natura, 1968 r.

akwarela, papier kredowy, 50 × 35 cm, 
sygn. i dat. p.d.: Maja Berezowska/68

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

120
Antoni Uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Para studiów kostiumowych

piórko, papier, 26,6 × 19,5 cm, 
26,7 × 20 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: AU, wspólna współczesna 
oprawa

cena wywoławcza: 1 000 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.



71AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

121
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Zalotnicy – dyptyk, 1969 r.

ołówek, akwarela, papier kredowy, 
2 × 31 × 14,5 cm, sygn. i dat.: lewa 

część: śr. l.: Maja Berezowska oraz p.d.: 
Maja Berezowska 69, prawa cześć l.d.: 

maja 69

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

122
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Róże więdnące, 1969 r.

akwarela, papier kredowy, 49,5 × 34,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: Maja Berezowska/69,  
opisany ś.d.: Róże więdnące

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

123
Antoni Uniechowski

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Uczta

tusz, papier, 20 × 28,5 cm, 
sygn. p.d.: AU

cena wywoławcza: 1 000 zł ●
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124
Stanisław 
Kochanowski
(1871–1943)

Pejzaż zimowy, 
1929 r.

akwarela, papier, 
19 × 28 cm, sygn. 
i dat. p.d.: St. 
Kochonowski/1929

cena wywoławcza: 
1 500 zł

125
Stanisław 
Kochanowski
(1871–1943)

Pejzaż letni

akwarela, papier, 
24 × 31,5 cm, 
sygn. l.d.: St.Kocha-
nowski

cena wywoławcza: 
1 200 zł
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126
Michał Pociecha
(1852 Prokocim – 1908 Kraków)

Pejzaż

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
30,5 × 54,5 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Mpociecha

cena wywoławcza: 8 500 zł

127
Juliusz Studnicki

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Pejzaż jesienny, 
l. 30 XX w.

tech. mieszana, 
papier, 

28,5 × 42 cm w świe-
tle passe-partout, 

sygn. p.d.: Studnicki

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●

Malarz, rysownik. Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie (1869-75) u Jana Matejki 
i Władysława Łuszczkiewicza, a od roku 1875 w Akademii monachijskiej u Ludwiga Löfftza. 
W trakcie studiów dwukrotnie odznaczony medalami. Wystawiał swoje prace w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (od 1875 r.) i Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
oraz Salonie Krywulta w Warszawie, a także w Wiedniu, Pradze i we Lwowie. Jego ulubioną 
techniką była akwarela, rzadziej olej. Był przede wszystkim pejzażystą, rzadziej malował 
portrety oraz sceny historyczne.
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128
Tadeusz Władysław Koniewicz
(1891–1945)

Łapsza, 1938 r.

akwarela, papier, 63 × 47 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Łapsza 938/T. Koniewicz

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

Studia artystyczne odbył we Lwowie 
i Paryżu. W 1923 osiadł w Zakopanem, 
gdzie przyjaźnił się z literatami i artystami. 
W 1925 ze Stanisławem Ignacym Witkiewi-
czem był współtwórcą teatru, wykonywał do 
niego dekoracje sceniczne i występował jako 
aktor. Działał też w Podhalańskim Związku 
Artystów Plastyków.

129
Franciszek Maśluszczak
(ur. 1948)

Negocjacja, 2014 r.

akwarela, papier, 28 × 38 cm, sygn. p.g.: 
2014 Franciszek Maśluszczak,  
opisany l.g.: Negocjacja

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

Ukończył studia na warszawskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, uzyskując dyplom 
w 1974 roku. Jego domeną jest malarstwo, 
rysunek i grafika.  Maśluszczak jest także 
wykładowcą na Wydziale Architektury Po-
litechniki Warszawskiej.  Jego malarstwo 
jest, z założenia metaforyczne; maluje ludzi 
o zdeformowanych proporcjach, na tle 
odrealnionego pejzażu. Charakterystyczne 
postacie z obrazów artysty to liryczne, 
zagubione, nieśmiałe osoby pełne smutku 
i swoistego komizmu. Jego prace wysta-
wiane były na wielu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w kraju i za granicą.
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130
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Drewniany kościółek

akwarela, papier, 21 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

131
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół w centrum miasta

akwarela, papier, 20,5 × 14,5 cm

cena wywoławcza: 1 700 zł ●

132
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Tarnowski kościół

akwarela, papier, 23,5 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 roku 
i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek papieru, 
okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających 
architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. 
Doczekał się pierwszej 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, Rzymie, Chicago. W 1994 roku otwarto Muzeum Nikifora 
w Krynicy.
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133
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Generał w hełmie

kredki, papier, 8 × 8 cm, na odwrocie 
autorska pieczęć z napisem w otoku: 
„NIKIFOR MATEJKO |ARTYSTA MALARZ 
|KRYNICA-WIEŚ” oraz ręcznie napisana 
cena: „20 ZŁ”.

cena wywoławcza: 1 700 zł ●

134
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Postać Świętego

kredki, papier, 10 × 6,5 cm
na odwrocie pieczątka: „PAMIĄTKA

Z KRYNICY/NIKIFOR MALARZ” oraz odręczny 
napis na odwrocie: NASWIETY NIKIJOR 50 zł

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

135
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Generał z fajką

akwarela, gwasz, papier, 8 × 7 cm, 
opisana ołówkiem u góry kompozycji,  
na odwrocie cena autorska: „50 ZŁ”.

cena wywoławcza: 1 700 zł ●
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136
Jacek Malczewski

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Pejzaż wiejski, 1915 r.

tusz, papier, 20 × 32,5 cm, 
sygn. p.d.: J.Malczewski, u góry 

napis: 7 luty 1915 Wiedeń.

cena wywoławcza: 1 500 zł

137
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Portret mężczyzny z profilu

ołówek, papier, 11 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: S. S.

cena wywoławcza: 600 zł

138
Stanisław Sawiczewski

(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Mężczyzna śpiący za stołem 
w kawiarni

ołówek, papier, 12 × 9 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 600 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 Ecole 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.

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. Uczył się również w Wiedniu oraz w szkole artystycznej we Wrocławiu w latach 
1893–96. Na stałe mieszkał w Warszawie, gdzie wystawiał w TPSP. 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. Sawiczewski był 
również doskonałym portrecistą, dzięki wnikliwej obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najciekawsze cechy osobowe.
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139
Henryk Sajdak
(1905–1995)

Pejzaż podgórski z rzeką

akwarela, papier, 55 × 44 cm, 
sygn. p.d.: H.Sajdak

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

140
Henryk Sajdak
(1905–1995)

Mnich nad Morskim Okiem

akwarela, papier, 31 × 47,5 cm, 
sygn. l.d.: H. Sajdak, opisany na odwro-
cie: Tatry/Mnich nad Morskim Okiem

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Krakowski malarz urodzony w 1905 
roku. Rozpoczął studia w Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie, które uzupełniał we 
Francji. Przez większość życia był związany 
z Krakowem, którego architektura i życie 
codzienne są jednym z najważniejszych te-
matów jego prac. Drugim fundamentem jego 
dorobku są pejzaże tatrzańskie – malowane 
alla prima podczas wielokrotnych górskich 
wycieczek. Polskie Tatry artysta musiał znać 
znakomicie, gdyż tematem jego prac były nie 
tylko popularne miejsca i widoki, ale także te 
mniej znane i dostępne. Dopełnieniem jego 
twórczości są pejzaże będące malarskimi 
notatkami z licznych podróży po Polsce (Ka-
zimierz Dolny, wybrzeże Bałtyku, Pieniny) 
i świecie (Francja, Włochy, Kanada). Zmarł 
w wieku dziewięćdziesięciu lat w 1995 
roku i został pochowany na Cmentarzu 
Rakowickim w Krakowie.
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141
Kazimierz Mordasewicz
(1859 Mińsk – 1923 Paryż)

Portret kobiety w chuście, 1908 r.

pastel, papier, 47 × 35 cm 
w świetle ramy, sygn. i dat. l.d.: 

Kaz. Mordasewicz/1908

cena wywoławcza: 2 400 zł

142
Kasper 

Pochwalski 
(1899 Kraków – 

1971 tamże)

Moje podwórko, 
1950 r.

tech. mieszana,  
gwasz, olej, papier,  

56,5 × 76 cm, 
sygn. p.d.:  

Kasper Pochwalski  
20/XII 1950

cena wywoławcza:  
7 500 zł ●

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, m.in. u J. Mehoffera w latach 1918–1922. W latach 1922–1923 jako stypendysta 
rządu francuskiego kontynuował studia w Paryżu w Akademie Ranson pod kierunkiem nabisty M. Denisa. Tworzył głównie obrazy figuralne, 
często wielopostaciowe oraz portrety i liczne pejzaże.

Portrecista, ale również pejzażysta, malarz religijny. W 1881 roku 
wstąpił do Warszawskiej Szkoły Rysunku, studiował u W. Gersona 
i A. Kamińskiego, w 1882 r. do Akademii Sztuk Pięknych w Pe-
tersburgu. W 1891 roku założył w Warszawie pracownię malarstwa 
portretowego. Wykonał portrety m. in. H. Sienkiewicza, E. Orzesz-
kowej, S. Żeromskiego. Prowadził również działalność ilustratorską. 
Swoje prace wystawiał w TZSP w Warszawie, warszawskich salonach 
A. Krywulta i S. Kulikowskiego, w TPSP w Krakowie. Posługiwał 
się głównie pastelą, ale również farbą olejną, tuszem, akwarelą.
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143
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Pejzaż z drzewami, 1960 r.

akwarela, papier, 26 × 33,5 cm,  
sygn. p.d.: Podsadecki,  
dat. l.d.: 6.7.1960

cena wywoławcza: 2 400 zł ●

144
Antoni Dzierzbicki
(1887–1959)

Chryzantemy w wazonie

gwasz, pastel, papier, 58,5 × 43 cm 
w świetle oprawy, sygn. p.d.: Adzierzbicki

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

Studia w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Interesował się awangardową typografią. W latach 20-tych projektował szatę graficzną pism 
„Zwrotnica” i „Linia”. Uczestniczył w pierwszej wystawie grupy „Praesens”. Malował abstrakcje klasycznymi technikami, zajmował się 
fotografią eksperymentalną, którą łączył z technikami graficznymi, uprawiał rzeźbę reliefową. Przed wojną współpracował z awangardowym 
studiem filmowym SPAF w Krakowie. Po wojnie malował dekoracyjnie ujęte martwe natury i pejzaże.
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145
Michał Smółka

(ur. 1957 r.)

Pejzaż z Kazimierza 
Dolnego, 2003 r.

pastel, papier, 
18 × 23 cm, 

sygn. p.d.: Smółka 2003

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●

146
Wiktor Zin

(1925–2007)

Kapliczka przy 
drodze

węgiel, pastel, 
papier, 32 × 47 cm, 

sygn. p.d.: WZin

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●

Studia: ASP w Krakowie 
na Wydziale Grafiki 
w Katowicach, malarstwo 
w pracowni J. Dudy-Gracza 
i R. Nowotarskiego, rzeźba 
w pracowni B. Chromego, 
plakat w pracowni T. Jury. 
Bierze udział w życiu 
artystycznym Kazimierza 
Dolnego. Maluje martwe 
natury, pejzaże – reali-
styczne o charakterystycz-
nym kolorycie wydobytym 
światłem oraz swoistej 
ekspresji.

Krakowski malarz urodzony w 1905 roku. Rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, które uzupełniał we Francji. Przez 
większość życia był związany z Krakowem, którego architektura i życie codzienne są jednym z najważniejszych tematów jego prac. Drugim 
fundamentem jego dorobku są pejzaże tatrzańskie – malowane alla prima podczas wielokrotnych górskich wycieczek. Polskie Tatry artysta 
musiał znać znakomicie, gdyż tematem jego prac były nie tylko popularne miejsca i widoki, ale także te mniej znane i dostępne. Dopełnieniem 
jego twórczości są pejzaże będące malarskimi notatkami z licznych podróży po Polsce (Kazimierz Dolny, wybrzeże Bałtyku, Pieniny) i świecie 
(Francja, Włochy, Kanada). Zmarł w wieku dziewięćdziesięciu lat w 1995 roku i został pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
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147
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin)

Granat na szczycie/Owocowa 
pieciolinia, 2014 r.

akryl, papier, 46 × 27,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: E. DWURNIK 2014,  
opisany l.d.: GRANAT NA SZCZYCIE
Dołączony oryginalny certyfikat artysty.

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

148
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa

litografia barwna, papier, 69 × 52,5 cm 
w świetle passe-partout, 94/150, sygn. 
na płycie l.d.: Kisling, numeracja odbitki 
ołówkiem l. d.: 94/150, oraz sucha pie-
częć p.d.: ATELIER/KISLING z odręcznym 
podpisem: Jean Kisling [syn artysty]

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

W latach 1963–70 studiował malarstwo, grafikę i rzeźbę na ASP w Warszawie. 
W 1965 r. rozpoczął pracę nad cyklem rysunków i akwarel, a od 1966 r. 
obrazów olejnych „Podróże autostopem” – charakterystyczne widoki miast z lotu 
ptaka (kontynuowany do dziś). Od 1970 r. powstało kilkanaście innych cykli 
malarskich, m. in., w latach 1972–1978, „Sportowcy”, ukazujący karykaturalnie 
i komiksowo bohaterów codzienności czasów PRL-u. Wśród kolejnych cykli 
obrazów powstały dwie serie poświęcone tragicznym losom ludzi uwikłanych 
w historię: w „Drodze na Wschód” (1989–1991) Dwurnik upamiętnia ofiary 
stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu wojen-
nego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 
80-te), „Niech żyje wojna! ” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), 
„Diagonalne” (od 1996), „Wyliczanka” (od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych. Indywidualnie prezentował swoje prace na wystawach 
monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej Zachęcie.
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149
Mojżesz Kisling

(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Cyganka

litografia barwna, papier, 74 × 54 cm 
w świetle passe-partout, 94/150, sygn. na 

kamieniu l.d.: Kisling, l.d.: 94/150 oraz 
w p.d.: sucha pieczęć: ATELIER/KISLING 

wraz z dopisanym ręcznie: Jean Kisling 
(syn artysty)

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

150
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 

1970 Paryż)

Pejzaż, 1961 r.

litografia barwna, pa-
pier, 31 × 47,5 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem p.d.: Hay-
den 1961, nr odbitki 

l.d.: 131/220

cena wywoławcza: 
1 000 zł ●

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden 
z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa Pankie-
wicza. 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 arty-
stycznej drodze poznał wiele 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 udział 
w licznych wystawach sztuki współczesnej 
polskiej, między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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151
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 14 – 
Góralka tatrzańska

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz),  
sygn. śr.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-
DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●

152
Zofia Stryjeńska 

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 16 –  
Góral tatrzański

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz),  

sygn. śr.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-

DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●

153
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 36

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz),  
sygn. śr.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-
DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●
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154
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 24

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz),  

sygn. śr.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-

DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●

155
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 18

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz),  
sygn. ś.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-
DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●

156
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 40 

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm (arkusz), 

sygn. l.d.: Z. Stryjeńska
na odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWE-

DZICKI 1939, oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●
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157
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 34 
– Kołacz weselny

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 x 50 cm (arkusz)
sygn. śr. d.: Z. Stryjeńska, na odwrocie: 
COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI 1939, 
oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 zł ●

158
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

STROJE LUDOWE ŁOWICKIE

rotograwiura, papier, 54 × 74,5 cm 
(plansza), 42,3 × 67,4 cm w oprawie, 

sygn. na płycie ś.d.: Z. STRYJEŃSKA

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

159
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

STROJE LUDOWE 
Z LUBELSKIEGO

rotograwiura, papier, 54 × 74,5 cm 
(plansza), 42,3 × 67,4 cm w oprawie, 
sygn. na płycie ś.d.: Z. STRYJEŃSKA

cena wywoławcza: 1 200 zł ●
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160
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje Polskie, plansza 32

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, 
papier, 39,5 × 50 cm,  

sygn. p.d.: Z. Stryjeńska,  
oprawa współczesna

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

161
Zofia Stryjeńska

(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Stroje polskie, plansza 12

szablon ręcznie kolorowany gwaszem, papier, 
50 × 39,5 cm (arkusz), sygn. śr.d.: Z. Stryjeńska, na 

odwrocie: COPYRIGHT BY C. SZWEDZICKI 1939,  
oprawa współczesna

cena wywoławcza: 800 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 mo-
nachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska 
przebrała się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdema-
skowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. Należała do 
ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym 
jej artystycznej kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Świa-
towej w Paryżu w 1925 roku, po którym krytycy okrzyknęli ją 
„księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się 
do mitów chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało 
na potrzebę sztuki narodowej i narodowego stylu. Tworzyła 
obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice 
akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości malarskiej 
podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, 
bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów 
polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona forma, 
dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.
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162
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Beduin, 1935 r.

drzeworyt, papier, 39 × 26,5 cm,  
sygn. ołówkiem pod płytą l.d.: A.Laszenko 
i dat. p.d.: drzeworyt 1935

cena wywoławcza: 1 200 zł

163
Aleksander Laszenko 

(1883 Annówka – 
1944 Włocławek)

Izyda i Horus, 1930 r.

drzeworyt barwny, 
papier; 28 × 19,5 cm 

(odcisk płyty), sygn. 
ołówkiem l.d.: A. Laszenko 

p.d. napis ołówkiem: 
drzeworyt 1930.

cena wywoławcza: 800 zł

164
Aleksander Laszenko
(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Pejzaż z palmą, 1930 r.

drzeworyt barwny, papier, 17,5 × 9,5 cm, 
sygn. ołówkiem pod płytą l.d.: A.Laszenko 
i dat. p.d.: drzeworyt 1930

cena wywoławcza: 500 zł
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165
Adolf Behrmann

(1876 Tockum k. Rygi – 1942 Białystok)

Rzeka Arnon

akwarela, papier, 48 × 32,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: Behrman Arnon

cena wywoławcza: 2 500 zł

166
S. Wolf
(XX w.)

Błękitny Meczet (Meczet 
Sułtana Ahmeda)

akwarela, papier, 
43,5 × 28,5 cm, 
sygn. l.d.: Sultan Ahmet/S.Wolf

cena wywoławcza: 1 800 zł

167
Aleksander Laszenko

(1883 Annówka – 1944 
Włocławek)

Brama arabska, 1932 r.

drzeworyt barwny, papier, 
24,2 × 18 cm, sygn. ołówkiem 

pod płytą l.d.: A.Laszenko 
i dat. p.d.: drzeworyt 1932

cena wywoławcza: 700 zł

Studia rozpoczął w Akademii monachijskiej (1900–1904), 
następnie kontynuował w Paryżu (1905–1910). Wiele 
podróżował był m.in. w Algierze, Maroku, Egipcie, Pale-
stynie oraz w we Francji, Włoszech, Nowym Jorku. Był 
członkiem ZZPAP w Łodzi. Malował pejzaże, widoki miast, 
sceny rodzajowe, portrety. W jego pracach najważniejszy 
był kolor. 
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168
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret chłopca

pastel, papier, 42,8 × 31,5 cm w świetle 
oprawy, sygn. l.d.: Kidoń

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

169
Stanisław Straszkiewicz
(1870–1925)

Pejzaż jesienny, 1899 r.

pastel, papier, 44 × 36 cm, 
sygn. i dat. p.d.: S. Straszkiewicz/1899, 
uszkodzony l.g.: róg

cena wywoławcza: 1 200 zł

Józef Kidoń rozpoczął naukę malarstwa we Lwowie w pracowni 
Stanisława Batowskiego, a kontynuował ją w Amsterdamie. 
W tatach dwudziestych odbył podróż artystyczną po Europie 
– zwiedził Włochy, Niemcy, Holandię, Belgię i Austrię. Przed 
wybuchem II wojny światowej mieszkał w Katowicach, gdzie 
portretował osobistości śląskiej elity i zyskał znaczne uznanie. 
Malował przede wszystkim portrety kobiet, o miękkich, deli-
katnych twarzach i wystudiowanych pozach. Rzadziej malował 
martwe natury i pejzaże.

Malarz pejzażysta, w latach 1900–1903 studiował w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Stanisław-
skiego, a początkowo także u Józefa Unierzyskiego i w 1903 
u Józefa Mehoffera. Wczesna twórczość artysty ukształtowała się 
w kręgu „szkoły Stanisławskiego”, z czasem malował w duchu 
i stylu późnych obrazów Józefa Chełmońskiego. Swoje obrazy 
pokazywał na warszawskich wystawach w TZSP, w salonach 
Krywulta czy Rychlinga.
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170
Józef Kidoń

(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret córki Bożeny

pastel, papier, 45 × 28 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

171
Georg Wichmann

(1876 Lwówek 
Śląski – 1944 

Szklarska Poręba)

Pejzaż jesienny

akwarela, 
papier, 23 × 33 cm 

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

G. Wichmann

cena wywoławcza: 
2 500 zł

Studiował w berlińskiej Akademii u Antona von Wernera. W 1897 roku przeniósł się do wrocławskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Od 1898 roku 
studiował malarstwo w Karlsruhe u Leopolda von Kalckreuth’a. W latach 1901–03 mieszkał w rodzinnym Lwówku Śląskim, a jednocześnie 
pracował jako konserwator w galeriach rodziny von Pückler w Szydłowcu i Praschmy w Niemodlinie. W 1904 roku osiedlił się w Karko-
noszach – w Michałowicach, a następnie w Gruszkowie. Od 1924 roku mieszkał i tworzył w Szklarskiej Porębie. Był współzałożycielem 
Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza. Malował przede wszystkim pejzaże inspirowane przyrodą Karkonoszy.
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172
Juliusz Studnicki 
(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Potworki

gwasz, kredka, 
tusz, papier, 
27,6 × 40,3 cm
sygn. p.d.:  
J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 100 zł ●

173
Ewa Kuryluk
(ur. 1946 Kraków)

Las późną 
jesienią 
z jelonkiem, 
1961 r.

olej, karton, 
70 × 100 cm, 
sygn. p.d.: E.K.

cena wywoławcza: 
4 500 zł

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowar-
skiego. W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł 
na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią 
Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych 
postaci, często o charakterze groteskowym.
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174
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Lew i sarna

gwasz, ołówek, 
tusz, papier, 

28 × 39,8 cm,  
sygn. p.g.: Studnicki

cena wywoławcza: 
1 100 zł ●

175
Ewa Kuryluk 

(ur. 1946 Kraków)

Konik 
z przyjacielem 

ptakiem, 1963 r.

olej, karton, 
70 × 100 cm, 

sygn. p.d.: E. K.

cena wywoławcza: 
4 500 zł

Malarka, historyk sztuki, rysowniczka, autorka instalacji plastycznych, eseistka, pisarka. Urodziła się w 1946 r. w Krakowie jako córka 
dyplomaty Karola Kuryluka. Po objęciu przez ojca polskie placówki dyplomatycznej w Austrii, uczyła się w wiedeńskim gimnazjum. W latach 
1964–1970 studiowała w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należała do grona inicjatorów ruchu „O poprawę”, skupiającego jej 
rówieśników, absolwentów akademii, po raz pierwszy zaistniałego dzięki wystawie w warszawskiej Galerii Studio w 1974 r. Była również 
współzałożycielką grupy Śmietanka, której pierwsze wystąpienie miało miejsce w 1977 roku. Wystawiała wówczas razem z Andrzejem 
Bielawskim i Łukaszem Korolkiewiczem. Jest również absolwentką historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim.
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176
Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Biskup na koniu 
i diabły

kredka, akwarela, 
papier, 27 × 44 cm, 
sygn. p.d.: JS, opi-
sany na odwrocie: 
Biskup na koniu 
i diabły

cena wywoławcza: 
900 zł ●

177
Rafał Olbiński

Krajobrazy energii, 2014 r.

inkografia, papier, 52 × 42 cm w świetle oprawy, 
sygn. ołówkiem p.d.: Olbiński, opisany l.d.: 
9/200 

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Archi-
tektury 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), sceno-
grafię operową do przedstawienia Don Giovanniego 
w Filadelfii. Jego prace prezentowane były na wielu 
wystawach w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 
Francji, Niemczech i w Polsce.
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178
Joseph Presser
(1907 Lublin – 1967 Paryż)

Pierroci i konie

tech. mieszana, papier, 
34 × 44 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: Presser

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

Studiował malarstwo pod kierunkiem Philipa Hale, po czym przez kolejne cztery lata doskonalił 
swe warsztatowe umiejętności analizując dzieła mistrzów w muzeach Francji, Włoch i Belgii. 
Po powrocie do Stanów w 1931 osiadł w Filadelfii. W 1940 Presser przeniósł się do Nowego 
Jorku zajmując pracownię przy 14th Street, Union Square District. W 1941 poślubił Agnes 
Hart; wraz z żoną uzyskał letnią pracownię w Woodstock stając się jednocześnie członkiem 
Maverick Artist Colony i Woodstock Artists Association. Ostatnie trzy lata życia spędził 
w Paryżu.
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179
Karol Kowalski Charlee 
(1910–1968)

Wioska, 1934 r.

monotypia, papier, 45 × 33 cm, 
sygn. p.d.: mcharle i dat. l.d.: 1934 2/2

cena wywoławcza: 700 zł ●

Karol Kowalski Charlée (1910–1968) w latach 1931–1935 studiował w Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Wystawiał w Stuttgartcie, Chicago, Waszyngtonie i Buffalo. W 1963 r. 
otrzymał A.C.P.CC. Print Show Award Newark, a w 1955 r. pierwszą nagrodę Polish Arts 
Club w Chicago. W latach 1951–1953 był członkiem Art Institut w Chicago.
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180
Jan Wodyński 

(1903 Jasło –1988 
Warszawa)

Pejzaż

akwarela, ołówek, 
papier, 37 × 54 cm,  

sygn. p.d.: 
WODYŃSKI

cena wywoławcza: 
1 400 zł ●

181
Kazimierz 

Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Pejzaż

akwarela, papier, 
26 × 33,5 cm, 

sygn. l.d.: 
Podsadecki

cena wywoławcza: 
2 400 zł ●



98 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

182
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Pejzaż z architekturą

akwarela, papier, 15 × 22 cm, 
sygn. p.d.: Mierzejewski

cena wywoławcza: 1 200 zł

183
Jerzy Mierzejewski

(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Pejzaż górski, 1989 r.

akwarela, papier, 15 × 22 cm, 
sygn. p.d.: Mierzejewski 89

cena wywoławcza: 1 200 zł

184
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Pejzaż z drzewami

akwarela, papier, 16 × 22,5 cm, 
sygn. p.d.: Jerzy Mierzejewski, na 
odwrocie pieczątka i nr 50A

cena wywoławcza: 1 600 zł
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185
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 

Warszawa)

Pejzaż górski – 
Bukowina

akwarela, papier, 
20,5 × 29,5 cm, sygn. p.d.: 

Jerzy Mierzejewski, na od-
wrocie pieczątka, nieczytelna

cena wywoławcza: 1 800 zł

186
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 

Warszawa)

Pejzaż nadmorski 
z architekturą

akwarela, papier, 
50 × 61 cm, 

sygn. p.d.: Mierzejewski

cena wywoławcza: 2 200 zł

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Ojciec Jacek Mierzejewski (1883–1925), znany malarz, oraz straszy 
brat Andrzej (1915–1982), również plastyk. Podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1937 r., ale dyplom uzyskał 
formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. W roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej 
PWST. Z „filmówką” związał się na długo. Pełnił funkcje dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 
był prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują się w muzeach w Łodzi, 
Warszawie oraz Amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych w Polsce i zagranicą, najwięcej w Holandii i USA. Jest laureatem m.in. 
nagrody im. Jana Cybisa za rok 1997.

Jasne świetliste pejzaże z po-
łudnia Francji nawiązują do 
formuły kubizującej, gdzie do-
my-klocki sąsiadują z kulistymi 
i wrzecionowatymi kształtami 
drzew.

(Irena Jakimowicz, Jerzy 
Mierzejewski, Warszawa, 

1996 r., s. 51)
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W 1924 rozpoczął studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pobierając nauki w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha 
Weissa i Fryderyka Pautscha. Po ich ukończeniu w 1930 wyjechał na roczne stypendium do Paryża. Po powrocie od 1932 był scenografem 
tworzącym w teatrach Warszawy, Łodzi, Krakowa i we Lwowie, często współpracował z Leonem Schillerem. Po wojnie podjął pracę w Teatrze 
Wojska Polskiego w Łodzi, od 1949 zamieszkał w Warszawie i rozpoczął współpracę z Teatrem Polskim. Od 1947 do 1952 był wykładowcą 
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Łodzi, od 1959 tworzył scenografie na potrzeby telewizji. W 1973 zakończył prace dla Teatru 
Polskiego i skupił się na malarstwie i grafice. 

187
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 
Warszawa)

Drzewa

tech. mieszana, papier, 
42 × 54,5 cm  
w świetle 
passe-partout, 
sygn. p.d.: WODYŃSKI

cena wywoławcza: 
1 400 zł ●

188
Otto Axer
(1906 Przemyśl – 
1983 Warszawa)

Narada, 1975 r.

tusz, akwa-
rela, papier, 
17,5 × 24,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 
oaxer 75

cena wywoławcza: 
700 zł ●
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189
Joachim Weingart
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Mandolinista

olej, tektura, 65 × 48 cm, 
sygn. p.d: Weingart

cena wywoławcza: 10 000 zł

Studiował w Warszawie w SSP i na Politechnice oraz w paryskiej Academie „La Palette”. 
Wystawiał w Paryżu na Salonach: Niezależnych, Tuileries i Majowym. Dużo czasu spędzał na 
południu Francji. Miał indywidualne wystawy w renomowanych galeriach Paryża i Londynu. 
W latach 1922–53 malował realistyczne pejzaże i portrety. Pod koniec życia nawiązał do 
swych kubistycznych doświadczeń z młodości, tworząc obrazy z pogranicza sztuki figuralnej 
i abstrakcyjnej.
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190
Edward Ałaszewski
(1908 Łódź – 1983 Warszawa)

Jacek Gmoch, 1977 r.

tusz, papier, 50,5 × 28 cm, 
sygn. i dat. śr.d.: ałła 77

cena wywoławcza: 1 600 zł ●

191
Zdzisław Stanek

(1925–1996)

Grający w piłkę

tusz, papier, 29,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 700 zł ●

192
Otto Axer
(1906 Przemyśl – 
1983 Warszawa)

Kwartet, 1973 r.

tusz, papier, 22 × 28 
cm, sygn. i dat. p.d.: 
oaxer 73

cena wywoławcza: 
600 zł ●

Polski sportowiec i artysta grafik. Stworzył wiele karykatur osób związanych ze 
sportem: trenerów i zawodników. Współpracował z wieloma pismami: Przegląd 
Sportowy, Sport, Trybuna ludu, Magazyn Polski. Za swoje rysunki zdobył wiele 
nagród. Wydał kilka albumów, ilustrował książki o tematyce sportowej.
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193
Edward Ałaszewski

(1908 Łódź – 1983 Warszawa)

Karykatura Stanisława Królaka

akwarela, kredka, papier, 
39,5 × 26,5 cm, sygn. p.d.: ała

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

194
Karol Ferster

(1902–1986)

...I będziecie stać 
w kolejkach!

akwarela, tusz, papier, 
16,5 × 27 cm, sygn. p.d.: 

KFerster

cena wywoławcza: 
500 zł ●

Malarz, rysownik, karykaturzysta. Kształcił się w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, u W. Weissa i J. Wojnarskiego (w latach 1920–26). 
Należał do grupy artystycznej Zwornik. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, ilustracją i plakatem. Jako karykaturzysta debiutował w roku 
1928 w „Kurierze Literacko-Naukowym”. W roku 1939 znalazł się we Lwowie, gdzie rysował do pism: „Czerwony Sztandar”, „Krokodyl 
na Zachodniej Ukrainie” oraz „Perec”. W roku 1945 zamieszkał w Krakowie. Nawiązał współpracę z „Dziennikiem Polskim” i tygodnikiem 
„Przekrój”. W latach 1946–50 i 1956–57 jako korespondent prasy krakowskiej przebywał w Paryżu, gdzie pracował dla „Gazety Polskiej”. 
Po powrocie do kraju osiadł w Warszawie. Stale współpracował z tygodnikami „Świat”, „Mucha” oraz „Szpilki”.
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195
Jerzy Flisak 
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Józefa Peszki

tusz, papier, 27,5 × 21 cm, sygn. monogramem 
wiązanym l.d.: JF

cena wywoławcza: 300 zł ●

196
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Krzysztofa Zanussiego

tusz, papier, 26,7 × 20,7 cm, sygn. monogramem 
wiązanym p.d.: JF

cena wywoławcza: 300 zł ●

197
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Strzelec Moczulski

akwarela, papier, 21,5 × 29,5 cm w świetle passe-partout, 
sygn. monogramem wiąznym p.d.: JF

cena wywoławcza: 700 zł ●

198
Zbigniew Lengren

(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Małe przyjęcie

tusz, papier, 24 × 18 cm w świetle 
passe-partout, sygn. p.d.: LENGREN
opisany na górze: A MOŻE WSTĄPI 

PANI DO MNIE, PRZYGOTOWAŁEM 
MAŁE PRZYJĘCIE?...”

cena wywoławcza: 400 zł ●

Absolwent Wydziału Sztuk Pięknych 
UMK w Toruniu. Rysownik, ilustrator, 
twórca plakatów i scenografii, autor 
tekstów literackich, wierszy dla dzieci, 
telewizyjnych programów rozrywkowych, 
współpracownik teatrów satyrycznych. 
Jako karykaturzysta debiutował w 1944 
roku w piśmie „Stańczyk”. Współpracował 
ze „Szpilkami”, „Światem”, „Trybuną 
Robotniczą”, Playboyem”, „Przekrojem”, 
gdzie stworzył serię rysunkową Profesor 
Filutek publikowaną od 1946 r. Odzna-
czony Orderem Uśmiechu.
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199
Zbigniew Kiulin

(1922–1987)

Wysoka temperatura

tusz, papier, 14,5 × 20,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.g.: KIULIN

cena wywoławcza: 400 zł ●

200
Andrzej Mleczko
(ur. 1949)

Składanie zamówienia

tusz, papier, 30 × 21,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.g.: Mleczko

cena wywoławcza: 200 zł ●

201
Stanisław Keller

(czynny do 1945)

Piwo plznenske

akwarela, tusz barwny, 
ołówek, 22,8 × 22,5 cm, 

sygn. p.d.: Keller
uszkodzenie papieru 

w prawym górnym rogu

cena wywoławcza: 600 zł ●

202
Stanisław Keller
(czynny do 1945)

Wysuszona Ameryka do Roosevelta

akwarela, tusz, papier, 24 × 16 cm w świetle pasee-parout, sygn. l.d.: Keller

Pod kompozycją komentarz: Najweselszy Mikołaj- WYSUSZONA AMERYKA 
DO ROOSEVELTA. Och! My darling! taka byłam wysuszona że ledwo na 
pomniku stałam.

cena wywoławcza: 600 zł ●
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203
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Kompozycja

tusz, papier, 31,8 × 20,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł ●

204
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Abstrakcja

technika własna, papier, 25 × 32 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 700 zł ●

Od początku był uważany (m.in. w recenzjach Juliana Przybosia) za najciekawszego i jednego z najbardziej dojrzałych artystycznie członków 
katowickiej grupy ST-53. Przyjechał na Śląsk z Krakowa, skąd pochodził i gdzie rozpoczął studia. Stanek konsekwentnie rozwijał ideę 
„Powidoków” Władysława Strzemińskiego. Światło rozbija kształty przedmiotów, wnika w nie, prześwietla. Najbardziej inspirujący pod tym 
względem jest świat roślinny, co zbliża twórczość Stanka z lat 60. do nurtu abstrakcji biologicznej i malarstwa materii. Długo pozostawał 
w charakterystycznej dla tego nurtu „brudnej”, monochromatycznej kolorystyce.
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205
Jerzy Skarżyński 
(1924–2004)

Bez tytułu, l. 60. XX w.

gwasz, papier, 32,5 × 50 cm,  
sygn. l.d.: J. Skarżyński

cena wywoławcza: 4 400 zł ●

206
Władysław Łopuszniak 

(1904 Tarnopol – 1996 Monachium)

Przybory niezbędne dla biur 
poleca, ilustracja reklamowa, 

lata 50./60. XX w.

collage, gwasz, papier, 29,5 × 27,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł ●
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207
Hanna Bakuła 
(ur.1950)

Pani Koziorożec

tusz, akwarela, 28 × 18 cm,  
sygn. na środku: Bakuła, opisany 
ołówkiem l.d.: Pani Koziorożec

cena wywoławcza: 800 zł ●

208
Hanna Bakuła 
(ur.1950)

Na łonie natury

akwarela, tusz, papier, 29 × 20 cm  
w świetle passe-partout, sygn. p.śr.: BAKUŁA

cena wywoławcza: 500 zł ●

Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem E. Eibischa, A. Kobzdeja 
i J. Tarasina. W 1974 r otrzymała dyplom z wyróżnieniem oraz nagrodę 
za pracę dyplomową od Ministra Kultury i Sztuki za pracę teoretyczną 
o kulturze peryferii miast. W 1981 r wyjechała do USA. Projektowała 
scenografię i kostiumy dla nowojorskiego, awangardowego teatru „The 
Kitchen”. Otrzymała stypendium Guggenheim Museum. Po powrocie 
do Polski współpracowała z teatrami : warszawskim Dramatycznym, 
krakowską Bagatelą, Współczesnym we Wrocławiu projektując plakaty 
i kostiumy. Jest autorką kilku książek i licznych felietonów, jednocześnie 
ich ilustratorką. Miała ponad 50 wystaw indywidualnych malarstwa, 
rysunku i rzeźby w Polsce i na świecie.
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209
Ryszard Grzyb 

(ur. 1956, Sosnowiec)

Bez tytułu, 2007 r.

akwarela, papier, 
37,5 × 52,5 cm, 

sygn. śr.d.: 01/2007 
Ryszard Grzyb

Reprodukowany: 
Ryszard Grzyb, Puszcza, 

katalog wystawy, 
Galeria Zderzak, Kraków 

25 maja–7 lipca 2007 

cena wywoławcza: 
4 800 zł

210
Janusz Przybylski 

(1937–1998)

Rozmowa z aniołem, 1986 r.

akwaforta, papier, 
27 × 33,5 cm, sygn. i dat. ołówkiem 

p.d.: Jprzybylski 86, opisana ołów-
kiem l.d.: ROZMOWA Z ANIOŁEM

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

W latach 1976–79 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego, 
a w latach 1979–81 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom uzyskał w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego. 
W latach 1982–92 był członkiem Gruppy, z którą wystawiał i uczestniczył w jej akcjach. Jego prace wielokrotnie wystawiano na wystawach 
krajowych i zagranicznych. Laureat Nagrody Jana Cybisa za 2010 rok.

Studiował na ASP w Warszawie, dyplom otrzymał w pracowni Aleksandra Kobzdeja w 1963 roku i od tegoż roku był pedagogiem 
w macierzystej uczelni, od 1987 profesorem. Równocześnie zajmował się malarstwem, rysunkiem, grafiką warsztatową w technikach 
metalowych i litografii, a także – w mniejszym stopniu – grafiką użytkową (projektowanie graficzne i plakat). 
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211
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Figury i postaci, 1976 r.

Zestaw 5 plansz w kartonowej tece: 
zestaw nr 93/300, druk artystyczny, 
39,8 × 29,4 cm, sygn. ołówkiem p.d.: 
T. Kantor, l.d. 1976, 93/300

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

W 1939 roku ukończył ASP w Krakowie. Był jednym z najwybitniejszych przedstawicieli 
polskiej awangardy artystycznej doby powojennej, a przede wszystkim twórcą polskiego 
teatru awangardowego eksperymentalnego teatru podziemnego, a od 1956 teatru Cri-
cot 2 w Krakowie. Był współzałożycielem i członkiem Grupy Plastyków Nowoczesnych 
w 1945 roku. W 1955 odbył podróż do Paryża, gdzie zetknął się z najnowszymi tendencjami 
w sztuce światowej. W jego twórczości główną formą wypowiedzi artystycznej było malarstwo 
abstrakcyjne, zwłaszcza typu informel, zajmował się także grafiką; aranżował happeningi, 
zajmował się scenografią i filmem. Prowadził działalność pedagogiczną: w 1948 i 1968 roku 
w ASP w Krakowie i w 1961 w akademii w Hamburgu. Laureat m.in. nagrody Fundacji 
im. Goethego w 1978 w Szwajcarii.
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212
Tadeusz Kantor

(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Karykatura – autoportret, 1990 r.

tusz, papier, 26 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.:  

A/Kantor/g.19/22 I 90

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

213
Jacek Fedorowicz
(ur. 1937 Gdynia)

Visitez Varsovie!

serigrafia, papier, 29 × 20 cm  
w świetle passe-partout, sygn. l.d.: J. Fedorowicz

cena wywoławcza: 500 zł ●

214
Jacek Fedorowicz

(ur. 1937 Gdynia)

Rysunek satyryczny, 1983 r.

serigrafia, papier, 20,5 × 29 cm w świetle passe- 
-partout, sygn. i dat.: JacekFedorowicz 83

cena wywoławcza: 400 zł ●

Studiował w gdańskiej PWSSP, uzyskując dyplom w roku 
1960. Był współzałożycielem studenckiego teatru 
Bim-Bom. Już w czasie studiów podjął współpracę 
jako rysownik z takimi czasopismami jak „Dziennik 
Bałtycki”, „Dookoła Świata” czy „Szpilki”. Jest twórcą 
telewizyjnych programów satyrycznych, aktorem, autorem 
audycji radiowych. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem 
Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.
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215
Bolesław Cybis
(1895–1957)

Teka Folio One of American 
Indian, 1970 r.

litografia barwna, papier, 55 × 44,5 cm, 
sygn. na kamieniu p.d.: B. Cybis, sucha 
pieczęć l.d.: CYBIS, teka 9 barwnych 
litografii w jutowej obwolucie, edycja 
146/1000

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

Studia z rysunku i rzeźby rozpoczął w Petersburgu. Podczas wojny domowej w Rosji uciekł 
do Turcji, gdzie przebywał do 1922. W Stambule utrzymywał się z rysowania portretów 
i produkcji ceramicznych fajek, które projektował. W 1923 znalazł się w Warszawie, gdzie 
studiował przez trzy lata pod kierunkiem Tadeusza Pruszkowskiego. Współzałożyciel Bractwa 
św. Łukasza. Wraz z innymi artystami namalował 7 dużych kompozycji historycznych 
wystawionych w Pawilonie Polskim Wystawy Światowej w Nowym Jorku w 1939. Wojna 
zastała go w USA, tam też pozostał, zmarł tragicznie w 1957. Okres międzywojenny spędzony 
w Polsce należy do najbardziej aktywnego artystycznie w jego życiu. Wypracował swój własny, 
oryginalny styl, interesował się, nawiązywał i przetwarzał dzieła dawnych mistrzów – Prima-
vera, Toaleta. W USA założył atelier wytwarzające małe formy ceramiczne. Osiągnął wielki 
sukces finansowy, założył wytwórnię porcelany. Zainwestował majątek w produkcję filmową, 
zbankrutował i popełnił samobójstwo. Bez wątpienia jedna z największych indywidualności 
w polskiej sztuce.





114 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

216
Joanna Sarapata
(ur. 1962)

Akty kobiece

gwasz, pastel, tektura, 64,5 × 49,5 cm, 
sygn. p.d.: Sarapata

cena wywoławcza: 8 000 zł ●

Urodziła się w 1962 r w Warszawie. Studia w Ecple des Beaux-Art. w Paryżu, kontynuowane 
w Academie des Art. Contemporaires w Nicei. Wystawia od 1987 r – St. Tropez, Monaco, 
Paryż, Niemcy, USA, Szwajcaria, Japonia, od 1998 r wystawia w Polsce.Uprawia przede 
wszystkim malarstwo, zajmuje się też scenografią i plakatem.W 1996 r wygrała konkurs na 
plakat Opery Paryskiej. Głownym tematem malarstwa jest akt kobiecy.
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217
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Akt, 1961 r.

tempera, papier, 84 × 56 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: Eugeniusz Geppert 1961

cena wywoławcza: 14 000 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych XX w. przebywał jako stypendysta  w Paryżu. Prezentował tam swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz w galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał  w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz 
we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 roku założył Grupę Wrocławską. Uprawiał 
malarstwo inspirowane tematyką polskiej batalistyki, a po wojnie dużą część prac poświęcił 
pejzażom. Stworzył dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną 
płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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218
Zofia Łukańska-Hertz
(1915–1983)

Dwie dziewczynki, 1946 r.

akwarela, papier, 63,5 × 47,5 cm 
w świetle oprawy, sygn. l.g.:  
Z. Hertz-Łukańska/1946 R.

cena wywoławcza: 600 zł ●

Ukończyła warszawską Akademię w roku 1934. Od roku 1947 
brała udział w wystawach okręgowych ZPAP-u w Warszawie. 
Uprawiała malarstwo sztalugowe; tworzyła portrety w miniaturze, 
pejzaże, martwe natury.

219
Henryk Gotlib
(1890 Kraków – 1966 South Godstone)

Trzy dziewczyny z Lerici, 1963 r.

ołówek, papier, 30 × 24 cm, 
sygn. p.d.: GOTLIB

cena wywoławcza: 2 500 zł ●

Malarz, grafik, publicysta i krytyk artystyczny. Należał do ugru-
powań artystycznych - Formiści, Zwornik, Cercle des Artistes 
Polonais oraz London Group. W latach 1908–10 studiował 
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Wojciecha 
Weissa. Studia kontynuował w Monachium. Przebywał później 
w Paryżu, gdzie uczestniczył w tamtejszych salonach. Po I wojnie 
światowej, związał się z formistami, z którymi wystawiał w latach 
1920–22. W 1922 roku ponownie opuścił kraj wyjeżdżając do 
Włoch i Anglii. W 1939 roku osiadł na stałe w Anglii. Malował 
martwe natury, pejzaże, akty i portrety.
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220
Joseph Presser
(1907 Lublin – 1967 Paryż)

Rozmowa

gwasz, papier, 54 × 34 cm,  
sygn. p.g.: Presser

cena wywoławcza: 4 500 zł ●

Studiował malarstwo pod kierunkiem Philipa Hale, po czym przez kolejne cztery lata doskonalił 
swe warsztatowe umiejętności analizując dzieła mistrzów w muzeach Francji, Włoch i Belgii. 
Po powrocie do Stanów w 1931 osiadł w Filadelfii. W 1940 Presser przeniósł się do Nowego 
Jorku zajmując pracownię przy 14th Street, Union Square District. W 1941 poślubił Agnes 
Hart; wraz z żoną uzyskał letnią pracownię w Woodstock stając się jednocześnie członkiem 
Maverick Artist Colony i Woodstock Artists Association. Ostatnie trzy lata życia spędził 
w Paryżu.
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221
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Z cyklu folwark zwierzęcy, 1974 r.

litografia barwna, papier, 64 × 46 cm 
(płyta), sygn. i dat. ołówkiem pod płytą: 
Lebenstein 74, l.d.: 2/100

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania 
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-
dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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222
Jan Lebenstein

(1930 Brześć 
Litewski – 1999 

Kraków)

Bez tytułu, 
1973 r.

litografia barwna, 
papier, 42 × 64 cm 
(płyta), sygn. i dat. 
p.d.: ołówkiem pod 

płytą: Lebenstein 73, 
l.d.: 57/100

cena wywoławcza: 
1 200 zł ●

223
Zbigniew 

Makowski
(ur. 1930 Warszawa)

A i co było do 
powiedzenia: 

powiedzieliśmy 
niemal 

wszystko…, 
1963 r.

akwarela, tusz, pa-
pier, 48 × 64,5 cm

u dołu dedykacja: 
Dla Jerzego i Do-

brochny Olkiewiczów 
– I-1964’”

cena wywoławcza: 
6 000 zł ●

W 1956 ukończył warszawską ASP, w pracowni K. Tomorowicza. Malarz, poeta; w 1962 przebywał we Francji i brał udział w wystawie „Le 
Mouvement Surréaliste et le Mouvement Phases” w Paryżu; uprawia sztukę surrealistyczną, świadczącą o fascynacji wiedzą ezoteryczną; 
w latach 60-tych komponował swe obrazy ze znaków magicznych, symboli i rekwizytów, także sentencji i dłuższych tekstów, które wykonane 
na podłożu z pergaminu - sprawiają wrażenie stron wyjętych z tajemnych ksiąg. Otrzymał Nagrodę Krytyki Artystycznej im. C.K. Norwida 
oraz Nagrody im. J. Cybisa.
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224
Bożenna Biskupska
(ur. 1952 Warszawa)

Rzeźby, 1984 r.

tusz, papier, 46 × 36 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: Biskupska 1984,  
śr.d.: Basi-moje rzeźby-Bożenna/1985

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

225
Henryk Błachnio
(1922–2013)

Kamienne łzy, 1977 r.

ołówek, papier, 70 × 89 cm,  
sygn. p.d.: Błachnio 1977
opisany na odwrocie ołówkiem: 
H. Błachnio 22. I. 1977 r., 70/89 
cm „Kamiennie łzy” szkic rob. 
22 VI 1971r.”

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

Artystka urodzona w 1952 r., w latach 1970–72 studiowała 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, 
a od 1972–1976 w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni Tadeusza Do-
minika. Wystawia swoje prace w całej Polsce oraz zagranicą.  
W 2004 wraz z Zygmuntem Rytką założyła Fundację Sztuki 
Współczesnej In Situ, działająca głównie na terenie Warszawy 
oraz w Sokołowsku. Uprawia malarstwo i rzeźbę, pracuje 
w różnych materiałach.

W latach 1946–1954 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, był uczniem Felicjana Kowarskiego, M. Borucinskiego i K. To-
morowicza. W 1955 r. uczestniczył w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki „Przeciw wojnie-przeciw faszyzmowi” w warszawskim 
„Arsenale”. Brał udział w 71 wystawach zbiorowych polskich i zagranicznych, 5 wystaw indywidualnych. Laureat Nagrody im. Jana 
Cybisa przyznanej za całokształt twórczości w 1993 r. Jego prace znajdują się w 14 muzeach polskich, między innymi Muzeum Narodowe 
w Warszawie i Krakowie. Wiele prac w prywatnych zbiorach w Polsce i za granicą.
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226
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

N.b.o.g z B. – Sanatorium VII, 
1964 r.

linoryt, bibułka, 29,3 × 33,4 cm, opisany 
u dołu długopisem: N.B.O.G. z G. – Sana-
torium VII linoryt 1964/6 września 1964

cena wywoławcza: 7 500 zł ●

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski pryejechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał sanato-
rium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. 
Architektura i otoczenie sanatorium były też najczęstszymi motywami jego prac, choć nie 
zawsze traktowanymi dosłownie. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą 
(Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). Brał udział w wystawach zbiorowych. Od 1966 r. był 
członkiem Société Internationale des Graveurs sur Bois „XYLON”. W 1963 r. dostał nagrodę 
na V Biennale Grafików w Lublanie, w 1966r. dwie nagrody (regulaminową i fundowaną) na 
I Międzynarodowym Biennale w Krakowie. W 1967r. otrzymał nagrodę na Międzynarodowej 
Wystawie Grafiki w Vancouver, a w 1972r. nagrodę na II Międzynarodowym Biennale Grafiki 
w Fredrikstad. Laureat Nagrody Państwowej.
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227
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Bez tytułu, 1987 r.

tusz, papier, 41 × 29 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem l.d.: 1987 Teresa 
Pągowska

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

228
Pablo Picasso
(1881 Malaga – 1973 Mougins)

Gołąbki, 1956 r.

litografia barwna, 38 × 27 cm,  
sygn. p.d.: Picasso IV i dat. l.d.: 6.10.56

cena wywoławcza: 2 500 zł

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczew-
skiego i E. Wasilkowskiego, gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. 
W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP (1949–1950), 
a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 
w Pracowni Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 
do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni Pracownię Malarstwa. 
W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 
1973 na ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. 
Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego przyznanej 
w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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229
Tymon Niesiołowski

(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt kobiecy

tusz, papier, 34 × 28,5 cm, 
sygn. p.śr.: Tymon

cena wywoławcza: 3 500 zł ●

230
Kazimierz 

Podsadecki
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Akt, 1963 r.

tusz lawowany, pa-
pier, 23 × 32,5 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. 

i dat. p.d.: 29.9.63 
– Podsadecki

cena wywoławcza: 
1 100 zł ●

Urodził się w 1882 r we Lwowie, zmarł 
w 1965 r w Toruniu. Studia w krakowskiej 
ASP pod kierunkiem J. Mehoffera, T. Axento-
wicza, i S. Wyspiańskiego. Pomiędzy 1905 
a 1926 r mieszkał w Zakopanem. W 1908 r 
wziął udział w ostatniej wystawie Grupy Pię-
ciu – młodopolskiego symbolizmu. Członek 
grupy Formiści, związał się ze Stowarzysze-
niem Artystów Plastyków Rytm, uczestnik 
wystaw ugrupowań Awangarda i Nowa 
Generacja. Od 1928 praca dydaktyczna na 
Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Po 
wojnie osiadł w Toruniu. Na Wydziale Sztuk 
Pięknych UMK kierował katedrą malarstwa 
sztalugowego. Ulubiony motyw malarstwa 
– akt we wnętrzu lub arkadyjskim pejzażu, 
malował też martwe natury.
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231
Joanna Sarapata
(ur. 1962)

Akt siedzący, 1997 r.

tusz, akwarela, 28,5 × 20 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.b.: SARAPATA 97

cena wywoławcza: 1 000 zł ●

232
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 
1957 Paryż)

Rodzina

kredka, papier, 30 × 43 cm, 
sygn. l.d.: L. Lille

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

W okresie międzywojennym reprezentant nurtu surrealistycznego, a w powojennych sztuki metaforycznej.  W latach 1918–19 nawiązał 
kontakty z grupą ekspresjonistów skupionych wokół czasopisma „Zdrój” z Poznania oraz podjął współpracę z czasopismem „Formiści” 
z Krakowa. W 1921 r. wyjechał do Berlina. Podjął naukę w weimarskim Bauhausie po czym powrócił do Lwowa. Zajmował się ilustratorstwem, 
scenografią, wykonywał projekty dekoracji dla eksperymentalnych teatrów lwowskich. W roku 1934 zorganizował muzeum Żydowskiej 
Gminy Wyznaniowej we Lwowie i został jego kierownikiem. W 1937 wyjechał na stałe do Paryża. Po wojnie pełnił funkcję prezesa Związku 
Artystów Polskich we Francji.
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233
Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret

pastel, papier, 30 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

234
Piotr T. Potworowski

(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Szkic – wnętrze

kredka, tusz, papier, 18 × 19,5 cm

cena wywoławcza: 6 500 zł ●

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycznych 
w Krakowie na Wydziale Grafiki, pod kierunkiem A. Jurkiewicza 
i W. Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował edukację w Kun-
stgewerbeschule (do 1942), a w latach 1945–48 na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie u E. Eibischa i Z. Pronaszki. Jeden 
z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. 
Artysta wielokrotnie był nagradzany, zdobył m.in. Złoty Medal na 
Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi w 1971r. oraz 
Nagrodę im. Jana Cybisa w roku 1988. 

Początkowo studiował w warszawskiej 
szkole K. Krzyżanowskiego pod kierun-
kiem A. Rychtarskiego. Następnie został 
uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej 
ASP. W 1924 r. wyjechał wraz z kapistami 
do Paryża. W latach 1928–29 przebywał 
w Anglii. Po przyjeździe do kraju zamieszkał 
w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponow-
nie wyjechał  do Anglii, gdzie pozostawał do 
roku 1958, prowadząc aktywną działalność 
artystyczną i dydaktyczną w Bath Academy 
of Art w Corsham. Po powrocie do Polski 
Potworowski otrzymał profesurę w PWSSP 
w Gdańsku i Poznaniu. 
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235
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

1.X.67/2

ołówek, papier, 68,5 × 48,5 cm, 
sygn. l.d.: 1.X.67/2, śr.d.: S. Fijałkowski, 
p.d.: 21b/67

cena wywoławcza: 9 000 zł ●

236
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Październik 76 (b)

tusz, papier, 63,5 × 47,5 cm,  
sygn. l.d.: Październik 76 (b),  
śr. d.: S. Fijałkowski, p.d.: 4b/76

cena wywoławcza: 6 800 zł ●
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237
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

9 IV 2008

akwarela, papier, 27,5 × 38,2 cm, 
sygn. l.d.: 9 IV 2008, p.d.: 7/2008 
S. Fijałkowski

cena wywoławcza: 6 800 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. 
Stanowisko profesora objął w 1983 r.. W początkowych latach swojej drogi artystycznej 
był pod wpływem surrealizmu i konstruktywizmu. Był wielkim admiratorem Kandinsky’ 
ego i Malewicza. W latach 60. XX w. rozwinął unikalny język swojego malarstwa oparty na 
konstruktywizmie, minimalizmie, lirycznej abstrakcji, któremu pozostał do dziś. W 1972 r. 
reprezentował Polskę na Biennale w Wenecji. W 1977 r. wyróżniono go nagrodą krytyki 
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową 
nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na 
wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego 
prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie 
czy Tate Gallery w Londynie.
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238
Konrad Jarodzki
(ur. 1927 Zaklików)

Zależność VI, 1976 r.

tusz, papier, 66 × 99 cm

cena wywoławcza: 18 000 zł

Urodził się w 1927 r. w Zaklikowie. Malarz i rysownik, członek „Grupy Wrocławskiej”. 
W latach 1949–1955 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, 
a w 1955–1958 w PWSSP we Wrocławiu pod kierunkiem Eugeniusza Gepperta. Od 1967 r. 
do 1971 r. był wykładowcą PWSSP, od roku 1973 starszym wykładowcą. W 1976 r. został 
docentem, a w 1984 i w latach 1992–1999 rektorem tej uczelni. Otrzymał również tytuł 
profesora zwyczajnego. Wychował trzy pokolenia artystów, stworzył legendarną pracownię, 
wokół której zbierały się kolejne pokolenia artystów. To tutaj zawiązała się słynna wrocławska 
grupa LUXUS. Jarodzki mimo swoich 91 lat – nadal jest aktywny, maluje. W 2013 r. miał 
indywidualną wystawę w prestiżowej galerii na Manhattanie w Nowym Jorku. Wystawa 
„Distored clarity” czyli „Zniekształcona przejrzystość”. W swoim malarstwie fascynuje się 
światłem i ruchem. Używa powtarzających się ciągów rytmicznych, które wiją się wężowato: 
cykle „Penetracje i Przestrzeń”.
 Obrazy artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie, 
m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Szczecinie i Wrocławiu, Muzeum Sztuki w Łodzi, 
Muzeum Kopernika w Toruniu, jak również we francuskiej Fundacji Vence czy paryskiej 
Galerii Regas Langroris. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Jarodzki zagłębia się teraz w ogromny obszar, tak jakby przenikał do wnętrza jakiegoś 
organizmu, do labiryntu powłok, kanałów, gigantycznych naczyń. To, co dotychczas było 
świetlistą pustką, zmienia się w sprężystą tkankę, rośnie, pęcznieje, tworzy kolejne kształty. 
W latach 70-tych artysta preferuje zimne tonacje kolorystyczne. Szarości, błękity, biele 
nadają jego obrazom tajemniczy, czasem groźny wyraz.

Mariusz Hermansdorfer 
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239
Józef Hałas
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Z cyklu Góra, lata 60. XX w.

gwasz, papier, 42 × 60 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł

Artysta, malarz, klasyk polskiej sztuki XX wieku należący do pokolenia Arsenału, wymieniany 
wraz ze Stanisławem Fijałkowskim, Stefanem Gierowskim czy Jerzym Nowosielskim, niezrów-
nany kolorysta. Urodził się w Nowym Sączu. W 1949 roku przeprowadził się do Wrocławia 
gdzie rozpoczął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni Eugeniusza 
Gepperta, uzyskując dyplom w 1954 r. W 1956 r. zakłada Grupę X zrzeszającą twórców 
lokalnego środowiska plastycznego. W latach 1958-2001 związany był pracą dydaktyczną 
z PWSSP. W latach 1984–1985 pełnił funkcję prorektora PWSSP, a w 1985 objął katedrę 
Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. W 1990 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. 
 Na początku lat 60. XX w. artysta pracuje nad dwoma cyklami – Wnętrzami oraz Drogami. 
Oba cykle stają się punktem wyjścia do powstania kluczowej serii w twórczości Hałasa, jaką 
były Góry. Na prezentowanym na aukcji obrazie z 1969 r. widzimy górę tzw. dwugarbną, 
rozdzieloną pośrodku czerwonym pasem. O górach Hałasa pisała Bożena Kowalska, twier-
dząc, że przypominają złączone mojżeszowe tablice. Natomiast sam artysta nazywał je 
„Lolobrygidy”, na cześć wydatnego biustu słynnej w latach 60. XX wieku włoskiej aktorki. 

Na obrazach olejnych tego artysty kolor może wydawać się nie tyle poszukiwany, ile już 
znaleziony (…). Gwasze są inne; czasem na pozór niedokończone, jakby zawieszone 
w momencie, w którym został osiągnięty (napotkany) przez malarza pewien pożądany efekt, 
gdy pojawił się w nich refleks jego wyobrażenia o harmonii i zaskoczył go tą zgodnością. 
Malarzowi niepotrzebne tu wykończenie obrazu, raczej spięcie go w jego centrum, związanie 
kilku elementów w taki sposób, by utworzyły twarde jądro pracy, epifaniczny klucz.

(Mirosław Ratajczak, Józef Hałas, Gwasze, Wrocław 2011, s. 6–7)
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240
Zdzisław Stanek
(1925–1996)

Studium świateł i cieni

gwasz, tusz, papier, 31 × 21 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł ●

241
Andrzej S. Kowalski
(1930–2004)

Roto-pictura +RYS, 1966 r.

tech. mieszana, papier, 100 × 70 cm, 
sygn. i dat. p.d.: ASKowalski 66, na 
odwrocie opisany: ROTO-PICTURA+RYS, 
1966

cena wywoławcza: 2 300 zł ●

Malarz, grafik, pisarz, eseista, publicysta i pedagog. Profesor 
filii krakowskiej ASP w Katowicach. W 1955 roku ukończył 
Wydział Malarstwa krakowskiej ASP, uzyskując dyplomy: 
malarza u Adama Marczyńskiego i grafika u Ludwika 
Gardowskiego. Członek Grupy Krakowskiej, grupy Zagłębie 
i Arkat. Aktywny uczestnik opozycji antykomunistycznej. 
Jego twórczość obejmuje malarstwo sztalugowe, ścienne, 
mozaikę, rysunek i grafikę.Wystawiał swoje prace w kraju 
i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach 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.
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242
Victor Vasarely
(1908 Pécs – 1997 Paryż)

Bez tytułu – op-art

serigrafia, papier, 26,2 × 27 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. ołówkiem p.d.: Vasarely

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

Z pochodzenia był Węgrem. Dorastał w Budapeszcie. Od 1930 roku działał w Paryżu. Jeden 
z czołowych przedstawicieli abstrakcji geometrycznej, prekursor op-artu czyli sztuki operującej 
złudzeniami optycznymi. Od lat 50. starał się określić ją formułując szereg manifestów. 
Swoją twórczość abstrakcyjną określał mianem plastyki kinetycznej, starając się poprzez 
stosowane w niej efekty stwarzać wrażenie ruchu. Od roku 1960 artysta w manifestach 
teoretycznych rozwija koncepcję alfabetu plastycznego zatytułowanego „Folklor planetarny”. 
Swoje pomysły plastyczne chciał wykorzystać do dekoracji budynków.
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243
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 2011 Rzym)

Żagiel I

linoryt, papier, 68 × 48 cm, opisany ołówkiem l.d.: Żagiel I linoryt, 
śr.d.: odbijał: H. Opałka, p.d.: R. Opałka

cena wywoławcza: 2 200 zł

244
Roman Opałka

(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 2011 Rzym)

333

kwasoryt, papier, 59,5 × 50 cm, opisany 
ołówkiem l.d.: 333, śr.d.: kwasoryt odbijał 

H. Opałka, p.d.: R. Opałka

cena wywoławcza: 1 000 zł

245
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 2011 Rzym)

Żagiel II

linoryt, papier, 69 × 50 cm, 31/50, opisany ołówkiem 
l.d.: Żagiel II linoryt 31/50, śr.d.: odbijał H. Opałka, 
p.d.: R. Opałka

cena wywoławcza: 1 200 zł

Polski malarz i grafik, brat Henryka Opałki. Tworzył w nurcie konceptualizmu. 
Od 1977 r. tworzył i mieszkał we Francji. W 1956 r. ukończył Akademię Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W 1968 stworzył cykl Opisanie świata, nawiązujący do 
motywów biblijnych. Jego najbardziej rozpoznawalnym dziełem jest cykl OPALKA 
1965 /1 – ∞, nazywany przez artystę i krytyków Programem. Zajmował się również 
grafiką. W 2009 został odznaczony Złotym Medalem l „Zasłużony Kulturze „Gloria 
Artis”, a w 2011  Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.



133AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

246
Henryk Opałka

(ur. 1929)

Przylądek Horn

litografia, papier, 50 × 66 cm, 
1/10, opisana ołówkiem p.d.: 

Przylądek Horn, śr. d.: Litografia 1/10, 
p.d.: H. Opałka

cena wywoławcza: 1 000 zł

247
Henryk Opałka

(ur. 1929)

Contakt

litografia, papier, 46 × 59 cm, 2/12, 
opisany u dołu ołówkiem: Contakt 

Litografia 2/12 H.Opałka 2002

cena wywoławcza: 800 zł

Polski artysta grafik, specjalizujący się w litografii. Urodzony we Francji, w okresie II wojny światowej przebywał w Niemczech. W latach 
40. przez 4 lata pobierał naukę u Hoffmana i Petzolta ze szkoły Wunderlicha. Po wojnie wrócił do Francji. W 1946 r. przyjechał do 
Polski. Pracował przez wiele lat jako „mistrz warsztatu” w pracowni litograficznej na warszawskiej ASP oraz w Doświadczalnej Pracowni 
Litograficznej na warszawskiej Saskiej Kępie. W latach 1980-1984 pracował też jako mistrz w Pracowni Litografii prof. Mariana Rojewskiego 
na Wydziale Grafiki warszawskiej ASP. Od lat 80. tworzy i wystawia autorskie litografie, za które otrzymał wiele wyróżnień, m.in. wyróżnienie 
na Ogólnopolskiej Wystawie Malarstwa i Grafiki, Warszawa 1986;  5 medali na kolejnych wystawach Premio Internazionale di Grafica del 
Pomero - Villa Burba, Mediolan 1997-2004. Ponad 20 razy był laureatem nagród różnego stopnia w warszawskim konkursie „Najlepsza 
Grafika Miesiąca”.
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248
Barbara Zbrożyna
(1923–1995)

Bez tytułu, 1960 r.

tusz, gwasz, papier, 50 × 35 cm, 
sygn. p.d.: BLoefflerZbrożyna 1960
na odwrocie naklejka z wystawy Centralne 
Biuro Wystaw Artystycznych, Warszawa, 
Plac Małachowskiego 3

cena wywoławcza: 1 800 zł

249
Barbara Zbrożyna
(1923–1995)

Bez tytułu, 1960 r.

tusz, gwasz, papier, 50 × 35 cm, 
sygn. i dat. p.d.: 1960/nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 800 zł

Artystka urodzona w 1923 r. w Lublinie, jednak rodzina w roku 1939 
przeprowadza się do Warszawy. Naukę sztuki rzeźbiarskiej rozpoczyna 
w 1939 r. w prywatnej szkole plastycznej Blanki Mercere w Warsza-
wie, gdzie lekcje rysunku prowadził Ryszard Moszkowski. W 1943 r. 
poznaje Alfonsa Karnego, to spotkanie umacnia w niej przekonanie 
o kontynuowaniu nauki rzeźbienia. W kwietniu 1945 r. rozpoczęła 
naukę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni Xawerego 
Dunikowskiego. Od 1947 do 1949 r. kontynuuje naukę na Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni Franciszka Strynkiewicza. 
Dyplom otrzymuje w roku 1962. Pełną świadomość artystyczną 
osiąga już jednak, jak inni rzeźbiarze z jej pokolenia, w roku 1955, 
w atmosferze gwałtownych starć ideowych, w okresie radykalnego 
przewartościowania dorobku sztuki XX wieku. W swojej karierze zdobyła 
wiele nagród i wyróżnień, czynnie uczestniczyła w życiu kulturalnym 
stolicy oraz całego kraju. Należy do grona polskich artystek drugiej 
połowy XX wieku, które wywarły ogromny wpływ na obraz powojennej 
polskiej rzeźby. Jej prace znajdują się w muzeach w Polsce, zagra-
nicą oraz w kolekcjach prywatnych. Na aukcji prezentujemy prace 
rysunkowe artystki.
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250
Barbara Zbrożyna

(1923–1995)

Bez tytułu, 1981 r.

piórko, tusz, papier, 51 × 43 cm, 
sygn. p.d.: 1. IV. 81 BZ

cena wywoławcza: 2 000 zł

251
Henryk Streng

(1903 Lwów – 1960 Warszawa)

Bez tytułu, 1929 r.

tusz, papier, 21 × 34 cm, 
sygn. i dat. p.d.: WŁODARSKI 1929.

cena wywoławcza: 16 000 zł ●

Studiował we lwowskiej Wolnej Akademii Sztuk Pięknych i Państwowej Szkole Przemysłowej pod kierunkiem Kazimierza Sichulskiego 
i w paryskiej Académie Moderne u Fernanda Légera. Był zafascynowany naiwną sztuką prowincjonalną, jarmarcznym folklorem i lunaparkiem; 
często wykorzystywał motyw człowieka-manekina. W roku 1930 przyłączył się do grupy ARTES (należeli do niej m.in.: Jerzy Janisch, 
Mieczysław Wysocki, Aleksander Krzywobłocki, Ludwik Lille, Otto Hahn, Tadeusz Wojciechowski, Aleksander Riemer). Po wojnie wykładał 
w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Brał udział w pracach warszawskiego Klubu Młodych Artystów i Naukowców, uczestniczył 
w Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie (1948 r.). Jego powojenna twórczość stanowi interesujący odpowiednik francuskiej i włoskiej 
abstrakcji lirycznej.
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252
Franciszek 
Starowieyski
(1930 Bratkówka 
k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Cztery 
kompozycje

ołówek, papier, 
20 × 27 cm w świe-
tle passe-partout

cena wywoławcza: 
2 900 zł ●

253
Franciszek 
Starowieyski
(1930 Bratkówka 
k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Studium aktów 
kobiecych

ołówek, papier, 
20 × 28 cm w świe-
tle passe-partout

cena wywoławcza: 
2 800 zł ●

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w warszawskiej ASP. 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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254
Franciszek 

Starowieyski
(1930 Bratkówka 

k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja

węgiel, ołówek, 
kredka, papier, 

29,7 × 42,3 cm

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●

255
Franciszek 

Starowieyski
(1930 Bratkówka 

k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja 
fantazyjna

kredka, papier, 
20 × 21,5 cm

cena wywoławcza: 
3 500 zł ●



138 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

256
Tadeusz L. Serafin
(ur. 1953)

Lts 16 1

tech. własna, papier, 
50 × 70 cm,  
sygn. p.d.: LTS 16 1

cena wywoławcza: 1 400 zł

257
Tadeusz L. Serafin
(ur. 1953)

Lts 14 5

tech. własna, papier, 70 × 40 cm, 
sygn. p.d.: LTS 14 5

cena wywoławcza: 1 400 zł

W 1978 r. ukończył Wydział Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom 
w pracowni prof. Jacka Sienickiego. Uprawia rysunek, malarstwo, pastele 
reliefowe, malarskie kompozycje przestrzenno-ażurowe. Tadeusz Serafin 
tworzy dynamiczne kompozycje na pograniczu ekspresjonizmu i abs-
trakcji. Stale poszukuje nowych, niekonwencjonalnych środków wyrazu. 
Najnowsze prace to przestrzenne kompozycje, łączące tradycyjny rysunek 
z elementami rzeźbiarskimi. Ważniejsze wystawy indywidualne: 2016 – 
KOLAŻE, Galeria CPK, Warszawa; 2016 – Między płaszczyznami, Galeria 
Wspólna, Bydgoszcz; 2015 – KOL-MAL, Galeria Kazamaty, Warszawa; 
2014 – Malarstwo, Galeria Delfiny, Warszawa; 2014 – Pastele, Galeria 
van Golik, Warszawa; 2014 – Galeria Ether, Warszawa; 2013 – Galeria 
DAP3, Warszawa; 2011 – Galeria van Golik, Warszawski Festiwal Sztuki 
Ground Art, Warszawa.
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258
Borys Michalik

(ur. 1969 r. 
Częstochowa)

Martwa natura

pastel, papier, 
34 × 48 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. l.d.: 

B. MICHALIK

cena wywoławcza: 
1 250 zł ●

259
Borys Michalik

(ur. 1969 r. 
Częstochowa)

Martwa natura 
na tle obrazu

pastel, papier, 
32 × 46,5 cm 

w świetle passe-
-partout, sygn. l.d.: 

B. MICHALIK

cena wywoławcza: 
1 250 zł ●

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt 
malarstwa reprezentowany przez twórczość ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.
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260
Kaczka wśród sitowia
Chiny, I poł. XX w.

drzeworyt, papier naklejony na jedwab, 
39,5 × 28,5 cm, sygn. oraz pieczęcie

cena wywoławcza: 550 zł

261
Ohara Shoson

(1877–1945)

Kaczki, Japonia, okres 
Showa, ok. 1930 r.

drzeworyt, papier, 
37,5 × 24,5 cm, 

sygn. ołówkiem pod płytą l.d.: 
Shanon Ohara

cena wywoławcza: 700 zł

262
Ohara Shoson
(1877–1945)

Sikorka na gałęzi, Japonia, 
okres Showa, ok. 1930 r.

drzeworyt barwny nishiki-e, 
papier, 37,5 × 24,5 cm, sygn. 
ołówkiem p.d.: Shahon Ohara

cena wywoławcza: 800 zł
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264
Shiro Kasamatsu

(1898–1991)

Pagoda w porannym deszczu

drzeworyt, papier, 37,5 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout, sygn. ołówkiem 

pod płytą l.d.: Shiro Kasamatsu

cena wywoławcza: 800 zł

263
Utagawa Kunisada/Toyokuni III
(1786–1864)

Tryptyk – Wieczorne spotkanie 
w dzielnicy rozkoszy, Japonia,  
okres Edo, poł. XIX w.

drzeworyt barwny, nishiki-e, 3 × oban 
tate-e (36,5 × 24 cm), sygnowany

cena wywoławcza: 2 500 zł
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO 

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56
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ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (12) • 21 marca (środa) 2018, godz. 19.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Warszawa • ul. Nowy Świat 54/56
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: warszawa@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: BANK ZACHODNI 
WBK SA 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

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 się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji,

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,

4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 
z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

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

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

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

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

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

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

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

cena postąpienia
0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 
2 000 – 5 000 200

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

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

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

III. PO AUKCJI

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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HAYDEN HENRYK 117, 150
JAGODZIŃSKI LUCJAN 55, 60
JAKUBOWSKI STANISŁAW 87
JANKOWSKI STANISŁAW 13
JASIŃSKI FELIKS STANISŁAW 23
JAROCKI WŁADYSŁAW 38
JARODZKI KONRAD 238
JEGOROW ANDREJ 19
JORIS PIO 4
KAMIŃSKI JÓZEF ANTONI 78

 
KAMOCKI STANISŁAW 20, 56
KANTOR TADEUSZ 211, 212
KARPIŃSKI ALFONS 49
KASAMATSU SHIRO 264
KELLER STANISŁAW 201, 202
KIDOŃ JÓZEF 168, 170
KISLING MOJŻESZ 148, 149
KIULIN ZBIGNIEW 199
KLOPFER KAROL 86
KOCHANOWSKI STANISŁAW 124, 125
KONARSKI MARIAN (MARZYN) 59
KONIEWICZ TADEUSZ WŁADYSŁAW 128
KOSSAK JULIUSZ 17
KOSSAK KAROL 9 
KOŚCIELNIAK MIECZYSŁAW 106, 107
KOTOWSKI JAN ERAZM 10, 18
KOWALSKI ANDRZEJ S. 241 
KOWALSKI (CHARLEE) KAROL 179
KUNISASA UTAGAWA/TOYOKUNI III 263
KURYLUK EWA 173, 175
LASZENKO ALEKSANDER 162, 163, 164, 167
LEBENSTEIN JAN 221, 222
LENGREN ZBIGNIEW 198
LILLE LUDWIK 232
LIPIŃSKA ZOFIA 51
ŁOPUSZNIAK WŁADYSŁAW 206
ŁUKAŃSKA-HERTZ ZOFIA 218
MACKIEWICZ KONSTANTY 46
MAKOWSKI ZBIGNIEW 223
MALCZEWSKI JACEK 74, 76, 77, 136
MALCZEWSKI RAFAŁ 54
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER 28
MASEREEL FRANS 104
MAŚLUSZCZAK FRANCISZEK 129
MICHALIK BORYS 258, 259
MICHAŁOWSKI PIOTR 7
MLECZKO ANDRZEJ 200
MIERZEJEWSKI JERZY 182–186
MORDASEWICZ KAZIMIERZ 141
MUCHARSKI ARKADIUSZ 3
NIESIOŁOWSKI TYMON 229
NIKIFOR KRYNICKI 130-135
OLBIŃSKI RAFAŁ 177
OSTROWSKI KAZIMIERZ 110
OPAŁKA HENRYK 246, 247
OPAŁKA ROMAN 243, 244, 245
ORDA NAPOLEON 97
PANEK JERZY 233
PANKIEWICZ JÓZEF 98, 101
PĄGOWSKA TERESA 227
PESKÉ JEAN 103
PICASSO PABLO 228
PODSADECKI KAZIMIERZ 143, 181, 230

 
POCHWALSKI KASPER 142
POCIECHA MICHAŁ 126
POTRZEBOWSKI JERZY 21, 70
POTWOROWSKI PIOTR T. 234
PRESSER JOSEPH 178, 220
PROKOFIEW NICOLAI DMITRIEVICH 27
PRZYBYLSKI JANUSZ 210
RACZYŃSKI STANISŁAW 43
RUPNIEWSKI JERZY M. 85
REDLICH HENRYK 1 
REJCHAN STANISŁAW 5
RIDINGER JOHANN ELIAS 2 
SAJDAK HENRYK 139, 140
SARAPATA JOANNA 216, 231
SAWICZEWSKI STANISŁAW 137, 138
SERAFIN TADEUSZ L. 256, 257
SETKOWICZ ADAM 35, 88
SHOSON OHARA 261, 262             
SICHULSKI KAZIMIERZ 8, 26
SKARŻYŃSKI JERZY 205
SKOCZYLAS WŁADYSŁAW 15, 39, 40, 41, 48 
SMORCZEWSKI ROMUALD 58
SMÓŁKA MICHAŁ 145
SOPOĆKO-WĄSOWICZ MARIA 12
STACHIEWICZ PIOTR 45, 67
STACHOWICZ WŁADYSŁAW 80, 82
STANEK ZDZISŁAW 191, 203, 204, 240
STOPKA ANDRZEJ 25 
STAROWIEYSKI FRANCISZEK 252, 253, 254, 255
STRASZKIEWICZ STANISŁAW 169
STRENG (WŁODARSKI MAREK) HENRYK 251
STRYJEŃSKA ZOFIA 151–161
STUDNICKI JULIUSZ 127, 172, 174, 176 
STYKA JAN 32
SZCZERBIŃSKI MARIAN 36
TARCZYŃSKI STANISŁAW 89
TETMAJER WŁODZIMIERZ 33
UNIECHOWSKI ANTONI 120, 123
WAŚKOWSKI TADEUSZ 75
WEINGART JOACHIM 189
WICHMANN GEORG 68, 171
WODYŃSKI JAN 116, 180, 187 
WODZIŃSKI JÓZEF 29
WOJNARSKI JAN 61, 64
WOLF S. 166
WYCZÓŁKOWSKI LEON 44
VASARELY VICTOR 242
ZAJĄCZKOWSKI E. 83
ZAK EUGENIUSZ 99, 100
ZBROŻYNA BARBARA 248, 249, 250
ZIN WIKTOR 146
ŻARNECKI STANISŁAW 81

SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

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



Poz. 8, Kazimierz Sichulski (1879 Lwów – 1942),  
Tryptyk huculski, 1907 (?),  
prawa część, gwasz, papier, 23,5 x 18 cm



Poz. 34, Julian Fałat (1853–1929), Czorsztyn, 1921 r.
akwarela, papier, 29 × 26,5 cm
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