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AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (15)
SZTUKA WSPÓŁCZESNA

14 listopada (sobota) 2018, odz. 19.00
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w Warszawie, ul. Nowy Świat 54/56

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (17) 
SZTUKA WSPÓŁCZESNA

20 MARCA (ŚRODA) 2019, G. 19.00



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Marian Bogusz
(1920 Pleszew – 1980 Warszawa)

Bez tytułu, 1959 r.

gwasz, papier, 13,5 × 20,5 cm, 
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: mb 59

cena wywoławcza: 1 500 zł •

W latach 1946–1948 studiował w Akademii Sztuk Pięknych m.in. w pracowniach Jana 
Cybisa i Jana Sokołowskiego. Wkrótce stał się jedną z najważniejszych postaci polskiego życia 
artystycznego: i jako samodzielny twórca i jako człowiek inspirujący wiele ważnych przedsię-
wzięć środowiskowych i ogólnopolskich o różnorodnym, zwykle awangardowym, charakterze. 
Od 1947 roku aktywnie współpracował z warszawskim Klubem Młodych Artystów i Na-
ukowców, będącym niezwykle żywym ogniskiem inicjatyw intelektualno-artystycznych, 
promieniujących na cały kraj. Eksperymentował także w dziedzinie scenografii – współpra-
cował z teatrami w Warszawie, Łodzi, Kaliszu i Koszalinie.
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2
Marian Bogusz
(1920 Pleszew – 1980 Warszawa)

Bez tytułu, 1959 r.

gwasz, papier, 14 × 19 cm,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: mb 59

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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3
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

Kompozycja geometryczna

rysunek, papier, 36 × 48 cm, sygn. p.d.: 
marczyński, na odwrocie pieczątka: Zbiór 
Dzieł Adama Marczyńskiego, podpisana: 
Jolanta Marczyńska

cena wywoławcza: 6 800 zł

Ukończył studia w 1936 roku w krakowskiej ASP. Podróżował do Francji i Hiszpanii – 
poznanie malarstwa francuskiego (zwłaszcza Cezanne’a) wywarło istotny wpływ na rozwój 
artystyczny Marczyńskiego. Związany był z Grupą Krakowską, z którą wiele wystawiał. Jego 
rozumienie zadań sztuki oraz rozumienie zagadnień formy było bliskie poglądom Marii Jaremy 
i Henryka Wicińskiego. Brał udział w reaktywacji Grupy w roku 1957. Jego udział w pracach 
Stowarzyszenia związany był z niekiedy ostrym konfliktem z Tadeuszem Kantorem. Wydaje 
się, że Adam Marczyński – obok Marii Jaremy – był najwybitniejszym malarzem Grupy. Od 
roku 1945 aż do emerytury pracował na ASP. Obok malarstwa uprawiał rysunek, grafikę 
(monotypie) oraz scenografię.
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4
Adam Marczyński
(1908 Kraków – 1985 tamże)

Kompozycja geometryczna, 
1962 r.

akwarela, papier, 23 × 34 cm

cena wywoławcza: 6 200 zł
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5
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Horyzont, 1982 r.

akwarela, papier, 38 × 55 cm,  
sygn. i dat. l.d.: JTarasin 82

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Malarz i grafik. Studiował na Wydziale Malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława Taranczewskiego. Nauki pobierał również na 
wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 roku. 
Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie 
w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował stanowisko wykładowcy na Wydziale 
Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie 
w tamtejszej ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, 
a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę 
im. Jana Cybisa w 1984 roku.





8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

6
Stefan Gierowski
(ur. 1925 Częstochowa)

Kompozycja niebieska

akwarela, karton, 76 × 53 cm

cena wywoławcza: 15 000 zł •

Zasłużony Kulturze Gloria Artis. W drugiej połowie lat. 50. odszedł od malarstwa fi guratyw-
-nego w kierunku abstrakcji. Nie nadaje swoim pracom tytułów, lecz nazywa je „Obrazami” 
i numeruje cyframi rzymskimi. Jego obrazy inspirowane są abstrakcją typu informel, unizmem 
oraz sztuką postkonstruktywistyczną. Gierowski określany jest również kontynuatorem szkoły 
koloryzmu, dzięki wyszukanej grze faktur i kolorów. W latach 60. Jego prace zbliżyły się 
do kierunków wizualistycznych, a w latach 70. Większą uwagę poświęcał wzajemnemu 
oddziaływaniu pól barwnych. W latach 80. Doszło do tego poszukiwanie form artystycznych.
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7
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Wir, 1993 r.

ołówek, kredka, papier, 32,5 × 23,5 cm, 
sygn. p.d.: 93/Szajna

cena wywoławcza: 4 400 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, nowatorskich przedstawień, 
profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale 
Sztuki w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mowili, że jest jednym z pięciu największych 
artystow XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, aresztowany był więźniem w obozach 
koncentracyjnych w Auschwitz i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu Oporu 
1939–1945 (ZWZ AK). W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie grafiki, a rok poźniej rownież 
w zakresie scenografii w krakowskiej ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako 
pedagog w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP w Warszawie, gdzie 
między innymi kierował studium scenografii. 
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8
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Grudzień 81, 1982 r.

ołówek, akryl, papier, 47 × 46 cm,  
sygn. p.d.: Szajna 82

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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9
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Figura osiowa, 1959 r.

tusz, gwasz, papier milimetrowy, 
43 × 58 cm w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: LEBENSTEIN, l.d.: LEBEN-
STEIN, na odwrocie naklejka Galerii Moos 
w Toronto

cena wywoławcza: 28 000 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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10
Danuta Leszczyńska-Kluza
(ur. 1926 Przemyśl)

Piorun – ogień i woda, 1999 r.

akwarela, papier, 68 × 45 cm,  
sygn. i dat. śr. d.: 1999 
D.LESZCZYŃSKA-KLUZA

cena wywoławcza: 2 800 zł

11
Janina Kraupe-Świderska

(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Noc, zorza, boska szata, 
jarzenie, 1987 r.

monotypia, papier, 21,5 × 16,5 cm, 
sygn. i dat. p.d.: J. Kraupe 1987, opisana 

l.d.: słowa 38/50

cena wywoławcza: 800 zł •

Po ukończeniu, w 1952 Wydziału Malarstwa ASP w Krakowie 
rozpoczęła twórczość artystyczną w dziedzinie malarstwa, rysunku 
i grafiki. Uczestnicząc w wielu wystawach w kraju i zagranicą 
uzyskała kilka nagród, w tym srebrny medal i dyplom członka 
Akademii Tomasso Campanella w Rzymie. Twórczość Danuty 
Leszczyńskiej-Kluzy obejmuje m.in. cykle obrazów „Pustelnia” 
(1959–61), „Ogrody” (1963–70), „Zdarzenia” (1971), „Uniwer-
sum” (1975–83), cykle akwafort, tekę gwaszy „Życiorys”, grafiki 
z jedwabiem, grafiki z fotografią i inne. Prace artystki posiadają 
muzea w kraju i zagranicą m.in. w Sztokholmie, Nowym Jorku, 
Waszyngtonie, Tel-Awiwie, Tokio, Edynburgu.

Artystka zajmująca się malarstwem sztalugowym, ściennym oraz grafiką. 
W 1938 roku rozpoczęła studia w krakowskim ASP, a w czasie okupacji 
kontynuowała je w Kunstgewerbeschule. Dyplom z malarstwa uzyskała 
w 1947 roku, a już rok później dyplom z grafiki. Po ukończeniu studiów 
rozpoczęła pracę pedagogiczną w krakowskiej Akademii, którą prowadzi-
ła do 1991r. (w 1980 roku uzyskała tytułu profesora nadzwyczajnego, 
a w 1987 roku zwyczajnego). W okresie II wojny światowej udzielała się 
w konspiracyjnym teatrze Tadeusza Kantora. Przynależała do różnych 
ugrupowań artystycznych: m.in. od 1957 roku do Grupy Krakowskiej. 
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12
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja, 2002 r.

heliografia, papier, 36 × 30 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. ołówkiem p.d.: BEKSIŃSKI 
2002, opisana p.d.: 3/50

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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Artystka awangardowa urodzona w 1930 r. Dyplom uzyskała na Krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w 1954 r. u profesora J. Bandury. Od 1955 r. bierze udział w wystawach 
okręgowych i ogólnopolskich. Między innymi udział w wystawie Rzeźba Polska 1954–60, 
Warszawa, 1960. Wiele wystawiała również za granicą, w Norwegii w 1958 r., brała 
udział w wystawie rzeźby w Hadze w 1963 r. i w Paryżu w tym samym roku. W latach 
1969–1981 była członkinią Drugiej Grupy Krakowskiej, choć dla tej zawsze chodzącej 
własnymi drogami indywidualistki przynależność do grupy nigdy nie była sprawą zasadniczą. 
Rzeźba stanowi dla niej podstawowy środek wyrazu, jednak na przestrzeni kolejnych dekad 
artystka konsekwentnie przekraczała konwencjonalne ograniczenia związane z tą dyscypliną, 
skłaniając się w dużym stopniu ku konceptualizmowi. Głównym problemem w działaniach 
Czełkowskiej jest relacja do przestrzeni oraz interakcje między człowiekiem a rzeźbiarską 
konstrukcją bądź instalacją. Jest autorką zarówno realizacji przeznaczonych pierwotnie do 
prezentacji w przestrzeni publicznej („Gracze”, 1960–1961), monumentalnych pionierskich, 
konceptualnych instalacji („Stół”, 1971) oraz minimalistycznych, konceptualnych projektów 
(„Koniec wieku albo prosta nieskończona, Kwadrat, koło + prosta” 1996–1997). Mieszka 
i pracuje w Warszawie.

13
Wanda Czełkowska
(ur. 1930 r.)

Z cyklu Konstrukcja, 1967 r.

węgiel, brystol, 70 × 70 cm 
sygn. p.d.: Wanda Czełkowska/67

cena wywoławcza: 16 000 zł
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14
Tomasz Tatarczyk
(1947 Katowice – 2010 Warszawa)

Bukowina, 1997 r.

węgiel, kredka, papier, 72 × 101 cm, 
sygn. p.d.: Tomasz/Tatarczyk/1997

cena wywoławcza: 19 000 zł

Studiował początkowo w Politechnice Warszawskiej (1966–1972), a następnie w war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych (1976–1981), gdzie uzyskał dyplom w pracowni 
Jana Tarasina. W latach 1980–1988 był asystentem na Wydziale Malarstwa w tamtejszej 
Akademii. W czasach, kiedy tradycyjne malarstwo pejzażowe pozostaje na dalekim planie 
zainteresowań artystów, stworzył własną, niezmiernie ciekawą formułę obrazu skupionego 
przede wszystkim na doświadczeniu bliskiego obcowania, intymnego wręcz kontaktu z naturą.
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15
Igor Mitoraj
(1944 Oederan – 2014 Paryż)

Akt męski

litografia, papier kremowy, 66 × 51 cm, 
sygn. p.d.: Mitor/15/50.

cena wywoławcza: 2 500 zł

W 1963 wstąpił na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie studiował malarstwo pod 
kierunkiem Tadeusza Kantora. W 1968, po studiach wyjechał do Paryża studiować w École 
nationale supérieure des beaux-arts. Mitoraj wyjechał z Polski od razu po studiach w Akademii 
Sztuk Pięknych do Paryża. Zaczynał tam jako malarz i grafik, miał wystawę w galerii La 
Hune w Dzielnicy Łacińskiej, związanej z księgarnią o tej samej nazwie (1976). Rok później 
zajął się rzeźbą. Wkrótce potem otrzymał propozycję przygotowania wystawy dla galerii 
ArtCurial w Paryżu, prowadzonej przez bratanka ówczesnego prezydenta Francji, Mitteranda. 
By przygotować prace do tej wystawy, Mitoraj wyjechał na rok do centrum artystycznych 
odlewni pracujących w brązie oraz kamieniarzy pracujących w marmurze w Pietrasanta, 
we Włoszech. Tam powstały pierwsze brązy Mitoraja, oraz pierwsze monumentalne rzeźby 
z białego marmuru z pobliskiej Carrary.
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16
Krystyn Zieliński

(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

CVIII-91A, 1991 r.

technika własna, papier, 
52 × 63 cm, sygn. i dat. p.d.: Krystyn 

Zieliński CVIII-1991 A

cena wywoławcza: 3 000 zł •

17
Antoni Starczewski

(1924–2000)

Bez tytułu, 1986 r.

suchy tłok, papier, 65 × 50 cm, 
sygn. i dat. p.d.: antoni Starczewski 

1986, opisany l.d.: re 1/g, śr.d.: e. a.

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Dyplom Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych w Łodzi uzyskał w 1954 roku 
i od tego roku, aż do 1999 był pedagogiem, 
a od 1984 roku profesorem swojej macie-
rzystej uczelni. Od 1957 roku był członkiem 
grupy „Piąte koło”, do której należeli m.in. 
Teresa Tyszkiewiczowa, Stefan Wegner, 
Stanisław Byrski, Stanisław Fijałkowski, 
Lech Kunka i Jerzy Nowosielski. W latach 
1965–1971 pracował na Wydziałach 
Tkaniny oraz Malarstwa i Grafiki łódzkiej 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycz-
nych. Od 1981 do 1987 roku pełnił funkcję 
rektora tej uczelni. Od 1995 roku pracuje 
również w Wyższej Szkole Humanistyczno-
-Ekonomicznej w Łodzi, a od 1997 roku 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernikaw Toruniu. 

W latach 1946–51 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. Odnosił liczne sukcesy w międzynarodowych 
konkursach, zdobył m.in. złoty medal na 26. Międzynarodowym Konkursie Ceramicznym w Faenza w 1966 roku, złoty medal na 3. Biennale 
Internationalle della Grafica we Florencji w 1972 roku, drugą nagrodę na 6. Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowiew 1976 roku.
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18
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż

akwarela, papier, 50 × 65 cm, 
sygn. p.d.: T. Dominik

cena wywoławcza: 7 500 zł

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana 
Cybisa. Od 1965 prowadził własną pracownię, a w 1979 otrzymał tytuł profesora. W 1990 
przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziaływały nań – za pośrednictwem osobo-
wości i sztuki Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie 
kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie 
w warszawskim Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął 
malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce 
malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną 
inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał 
i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia 
form czy rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. Wśród 
wielu nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand Prix 
Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. George’a 
Rowney’ a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. Równolegle 
z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a później również grafiką komputerową.
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19
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Pejzaż

akwarela, papier, 48 × 63 cm, 
sygn. p.d.: T. Dominik

cena wywoławcza: 7 500 zł
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20
Jerzy Tchórzewski
(1928–1999)

Bez tytułu, 1978 r.

sepia, papier, 47 × 34,5 cm, 
sygn. p.d.: JTch78

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Zbigniewa Pronaszki.. Związany z Grupą Krakow-
ską. Członek założyciel Grupy Krakowskiej obok M. Jaremy, debiut w 1948 r na I Wystawie 
Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Wystawiał też razem z Międzynarodową Grupą Surrealistów 
grupą Phases, którą kierował główny ideolog Surrealizmu – Andre Breton. Wziął udział 
w wystawie w warszawskim Arsenale „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w 1955 r., 
gdzie zdobył nagrodę. W Warszawie na stałe od pierwszych lat 50-tych – pracuje jako 
pedagog na ASP do czasu przejścia na emeryturę w 1998 r. W 1986 r otrzymał niezależną 
Nagrodę im. Jana Cybisa. Uczestnik kilkuset wystaw zbiorowych i ponad 30 indywidualnych 
na całym świecie.
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21
Piotr Potworowski

(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Projekt kostiumu III

technika mieszana, papier, 33 × 24,5 cm 
(wym. arkusza), opis. p.g.: „Faust”, 

l. g.: Homonkulus

cena wywoławcza: 2 600 zł •

22
Piotr Potworowski

(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Projekt kostiumu I

technika mieszana, papier, 
34,5 × 24,5 cm (wym. arkusza), opis. 
p. g.: Faust; z lewej: Cała w niebieskim 

tonie/tylko włosy rudawe lila

cena wywoławcza: 2 600 zł •
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23
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Kompozycja, 1990 r.

kolaż, papier, 50 × 37 cm 
w świetle passe-partout, 
sygn. i dat. p.d.: T. Pągowska 90

cena wywoławcza: 5 500 zł •

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego 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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24
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Postać, 1987 r.

kolaż, papier, 48,5 × 34 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Teresa Pągowska 87

cena wywoławcza: 5 500 zł •
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25
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Cycki, 1998 r.

akwarela, papier, 40 × 28 cm  
w świetle passe-partot, sygn. i dat. p.d.: 
98/Szajna, opisany l.d.: Cycki

cena wywoławcza: 5 000 zł
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26
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Pajacco, 2000 r.

kolaż, papier, 72 × 55 cm  
w świetle passe-partout, 89 × 72 cm, 
sygn. p.d.: Szajna/2000

cena wywoławcza: 12 000 zł
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27
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Nieborów, sterta, 1998 r.

pastel, papier, 41 × 29 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: Jacek Sempoliński, 
kwiecień 98/Nieborów, sterta/Panu Pro-
fesorowi Borkowskiemu z wdzięcznością 
i podziwem/J. sempoliński/2.VI.98

cena wywoławcza: 2 000 zł •

W czasie wojny uczył się w Warszawie malarstwa w konspiracyjnej szkole im. K. Krzyżanow-
skiego. W 1951 skończył warszawską ASP, dyplom otrzymał w 1956. Był profesorem na 
Wydziale Wzornictwa Przemysłowego warszawskiej Akademii. Był również eseistą, krytykiem 
sztuki, scenografem. Był współautorem polichromii na kamieniczkach Rynku Starego Miasta 
w Warszawie. Laureat jednej z głównych nagród Podczas legendarnej wystawy w Arsenale 
(1955). W 1977 otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa. Prace w kolekcjach muzealnych, m.in.: 
Muzeum Narodowe w Warszawie, Kielcach, ASP w Warszawie. 
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28
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Męćmierz, Wisła, 1998 r.

pastel, papier, 34 × 25 cm, sygn., dat. 
i opisany na odwrocie: Jacek Sempoliński, 
kwiecień 98/Męćmierz, Wisła/Panu 
Profesorowi Borkowskiemu w dodatku/
Jacek Sempoliński21.VI. 98

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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29
Jacek Sempoliński
(1927–2012)

Czaszka, 1998 r.

akryl, papier, 100 × 70 cm, opisany 
z tyłu: Sempoliński 2.IV.98/Czaszka

cena wywoławcza: 4 500 zł



30
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja, 1962 r.

rysunek, tusz, piórko, papier, 
30 × 20 cm,  
sygn. i dat. l.d.: BEKSIŃSKI 62

cena wywoławcza: 9 000 zł •
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31
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Projekt wyobrażenia, 1990 r.

technika własna, papier, 21 × 31 cm, 
sygn. l.d.: JAN/BER/DYSZ/AK, opisany 
śr.d.: projekt wyobrażenia

cena wywoławcza: 6 000 zł •

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





36 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

32
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Judaica, 1964 r.

linoryt, papier, 16 × 12 cm,  
sygn. u dołu: Judaica 13/20  
Duda – G. 1964

cena wywoławcza: 750 zł •

33
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Judaica, 1964 r.

linoryt, papier, 20 × 14 cm,  
sygn. u dołu: Judaica 2/20 
Duda – G.1964

cena wywoławcza: 750 zł •
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34
Jerzy Nowosielski

(1923 Kraków – 2011 tamże)

Bez tytułu, 1960 r.

drzeworyt, papier, 17 × 11 cm, 
sygn. l.d.: ołówkiem JN 1960

cena wywoławcza: 2 500 zł •

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule 
u S. Kamockiego. Od 1944 r. należy do Polskiej Akademii Umiejętności. 
Członek Grupy Krakowskiej. W latach 1976–92 profesor ASP w Kra-
kowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, aktów, pejzaży 
i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpły-
wami sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem 
płaskiego układu plam barwnych, obwiedzionych linią konturu i synte-
tyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych 
i kolekcjach prywatnych na całym świecie.

35
Tadeusz Brzozowski

(1918 Lwów – 1987 Rzym)

Bez tytułu, 1960 r.

drzeworyt, papier, 16 × 12 cm 
(zadruk), sygn. i dat. ołówkiem p.d.: 

t. Brzozowski/60

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Od 1936 studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Kra-
kowie, w latach 1940–1942 kontynuując naukę w Kunstgewerbe-
schule, powstałej w miejsce Akademii. W czasie okupacji związany 
był z Teatrem Podziemnym Tadeusza Kantora - grał w Balladynie 
(1943). W 1945 ostatecznie ukończył studia w krakowskiej ASP. 
Do 1948 wystawiał z Grupą Młodych Plastyków, uczestnicząc 
w najważniejszych wystawach młodego ruchu artystycznego, aż 
do narzucenia przez władze socrealizmu jako obowiązującego stylu 
obrazowania. W latach 1950–1955 nie uczestniczył w oficjalnym 
życiu artystycznym, zajmując się w tym czasie malowaniem poli-
chromii kościelnych, konserwacją i nauczaniem rysunku na Wydziale 
Architektury Politechniki Krakowskiej (do 1954). W 1954 przeniósł 
się do Zakopanego, gdzie podjął pracę pedagogiczną w Szkole Kenara. 
Pracował w niej do 1969, w latach 1959–1961 jako dyrektor; 
w Zakopanem mieszkał do końca życia. 

1267

1268
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36
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Abstrakcja

serigrafia, papier, 100 × 70 cm,  
sygn. ołówkiem p. d.: S. Fijałkowski,  
dat. l. d.: 4 listopada 2012,  
opisany śr. d.: 10/50

cena wywoławcza: 2 800 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. 
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37
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

18 października 1983, 1983 r.

tusz, papier, 70 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Fijałkowski,  
opisany l.d.: 18 października 1983

cena wywoławcza: 11 000 zł
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38
Piotr Potworowski
(1898 Warszawa – 1962 tamże)

Projekt scenografii III

technika mieszana, papier, 22,5 × 37 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: P. POT

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. Wraz ze swoim mistrzem 
i grupą tworzącą Komitet Paryski w 1924 wyjechał do Paryża. Do kraju wrócił w 1933 roku. 
W czasie wojny przedostał się do Szwecji, a stąd w 1943 do Anglii, gdzie miał swoją 
pierwszą wystawę indywidualną w 1946 w londyńskiej Redfern Gallery. Do 1958 roku, 
w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii prowadził działalność dydaktyczną i artystyczną. Po 
powrocie do Polski otrzymał profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. Zajmował się 
głównie malarstwem, później zwrócił się stopniowo od malarstwa przedstawieniowego do 
abstrakcji, zachowując istotę polskiego koloryzmu. Twórczość powojenna artysty uznawana 
jest za jedną z najwybitniejszych w polskim dorobku artystycznym.
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39
Tadeusz Kantor

(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Malarstwo

tusz, papier milimetrowy, 38,5 × 28,5 cm 
w świetle oprawy, sygn. p.d.: TKantor

cena wywoławcza: 1 500 zł •

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

40
Tadeusz Kantor

(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Bez tytułu, z Teki 
„Konfrontacje 63”, 1963 r.

litografia, papier, 19,5 × 18 cm  
w świetle passe-partout, sygn. na 

kamieniu p.ś.: Kantor

cena wywoławcza: 800 zł •
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41
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1987 r.

pastel, papier, 50 × 64,5 cm 
sygn. l. d.: monogram FS |1687/W

cena wywoławcza: 9 800 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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42
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Homar na półmisku

tusz, piórko, papier, 22,5 × 31 cm, 
sygn. p.d.: jms.

cena wywoławcza: 1 800 zł •

W latach 1920–26 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Władysława 
Jarockiego, Józefa Mehoffera, Teodora Axentowicza i Karola Frycza, następnie w latach 
1928–29 pod kierunkiem Józefa Pankiewicza w paryskim oddziale ASP. W latach 30-tych 
kilkakrotnie wystawiał obrazy i rysunki, m.in. w krakowskim TPSP, w Poznaniu i Belgradzie. 
Po wojnie zajął się głównie ilustracją książkową, zwłaszcza książek dla dzieci. Od 1951 r. 
był profesorem ASP w Warszawie.
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43
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Szatan i święty

pastel, papier, 19 × 27,5 cm,  
sygn. p. d.: monogramem wiązanym 
opisany u dołu: szatan&święty

cena wywoławcza: 4 500 zł •
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44
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Głuchołazy 2

akwarela, gwasz, papier, 36 × 25 cm, 
sygn. p.d.: Pinxit/Jerzy Duda-Gracz, 
opisany u dołu: Głuchołazy 2 akwarela 
nr 369

cena wywoławcza: 10 000 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, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, 
Delhi, Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Duda-Gracz włączał do 
swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która nie pozostawiała 
żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. 
Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Nie stronił jednak 
również od pięknych widoków natury. 





48 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

45
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Signum II, 1969 r.

akwarela, karton, 70 × 60 cm,  
sygn. l.d.: pieczątka: JAN/BER/DYSZ/
AK/1969

cena wywoławcza: 17 000 zł •
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46
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Ilustracja (dwie postaci), 
ok. 1965 r.

gwasz, papier, 28 × 24,5 cm 
sygn. p.d.: OPAŁKA

cena wywoławcza: 7 800 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.”
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47
Roman Opałka
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Ilustracja (Minotaur), ok. 1965 r.

gwasz, papier, 27,5 × 24 cm  
sygn. p.d.: OPAŁKA

cena wywoławcza: 7 800 zł •
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48
Roman Opałka 
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Halszka, lata. 50 XX w.

pastel, papier, 35,5 × 25 cm,  
sygn. na odwrocie: R. OPAŁKA 

cena wywoławcza: 3 500 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.”



53AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

49
Roman Opałka 
(1931 Abbeville-Saint-Lucien – 
2011 Rzym)

Portret, lata 50. XX w.

węgiel, papier, 32,5 × 23 cm,  
sygn. na odwrocie: R. OPAŁKA 

cena wywoławcza: 4 000 zł
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50
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Replika

flamaster, papier, 38 × 27 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 5 000 zł

51
Władysław Rząb
(1910–1992)

Mężczyzna w fotelu

gwasz, papier, 42 × 29,5 cm,  
sygn. p.d.: Rząb

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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52
Jacek Sienicki
(1928 Warszawa – 2000 tamże)

Cyrk, 1958 r.

monotypia, papier, 48 × 34,5 cm, 
sygn. p.d.: Jacek S. 57 58

cena wywoławcza: 3 500 zł •

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, w pracowni Artura Nachta-Sambor-
skiego, u którego w1954 roku obronił swój dyplom. Swoje prace po raz pierwszy szerszej 
publiczności zaprezentował na Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie w 1955 roku. W tym 
samym roku artysta objął stanowisko wykładowcy na macierzystej uczelni. W 1981 roku 
otrzymał tytuł profesora. Był laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, m.in.: Nagrody 
Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w1975 r. czy Nagrody im. J. Cybisa otrzymanej 
w 1983 roku.
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53
Władysław Rząb
(1910–1992)

Jeszcze raz na Golgotę, 1977 r.

linoryt, papier, 38,7 × 34 cm, sygn. i dat. 
ołówkiem pod płytą p.d.: WRząb 1977, 
opisany ołówkiem l.d.: jeszcze raz na 
Golgotę.

cena wywoławcza: 1 000 zł •

54
Władysław Rząb

(1910–1992)

Zgierz, Kościół św. Katarzyny. 
St. Rynek/1972

linoryt, bibułka, 39 × 28,3 cm, na odwro-
cie pieczęć potwierdzająca autentyczność 

przez syna artysty

cena wywoławcza: 600 zł •

55
Władysław Rząb
(1910–1992)

Zdjęcie z krzyża

linoryt, papier, 15 × 15 cm

cena wywoławcza: 400 zł •
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56
Wiktor Zin

(1925–2007)

Budowla romańska

tusz, papier, 28 × 22 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: WIKTOR/ZIN

cena wywoławcza: 600 zł •

57
Witold Pałka

(1928 Mała Dąbrówka – 
2013 Katowice)

Ryby

tusz lawowany, papier, 
47 × 67,5 cm,  

sygn. p.d.: Pałka W/94

cena wywoławcza:  
5 000 zł

Architekt, profesor Politechniki Krakowskiej, generalny 
konserwator zabytków (1977–1981), prezes Towarzystwa 
Miłośników Historii i Zabytków Krakowa; popularyzator 
wiedzy o historii sztuki polskiej, felietonista, autor programu 
telewizyjnego „Piórkiem i węglem”.

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach profesorów: E. Eibischa, J. Fedkowicza oraz 
W. Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 roku. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej Malarzy w Zarządzie
Okręgu ZPAP w Katowicach, gdzie mieszkał i pracował do końca życia. Był członkiem Grupy „Arkat” w latach 1965–1967. W 2008 r. 
otrzymał wyróżnienie – Srebrny Medal GLORIA ARTIS. 
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58
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Kompozycja, 1986 r.

technika mieszana, karton, 64 × 49 cm 
w świetle passe-partout, sygn. u dołu: 
Starowieyski 1686 P

cena wywoławcza: 13 000 zł •
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59
Anna Szpakowska-Kujawska
(ur. 1931 r.)

Bez tytułu, 1974 r.

technika mieszana, papier, 68 × 48 cm, 
sygn. p.d.: Anna Szpakowska-Kujawska 
1974

Pochodszenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Artystka mieszkająca we Wrocławiu, ukończyła wrocławską Akademię Sztuk Pięknych. 
Artystka malarka; zajmuje się także malarstwem w architekturze i ceramiką architektoniczną, 
rysunkiem, kolażem, rzeźbą ceramiczną, tworzy obiekty przestrzenne z nietypowych tworzyw 
(malarstwo i kolaż na kalabaszach i kulach). Od 1961 roku należała do Szkoły Wrocławskiej 
(w 1967 roku przemianowanej na Grupę Wrocławską), skupiającej najciekawsze osobowości 
wrocławskiej plastyki pod kierownictwem prof. Eugeniusza Gepperta. W 1965 roku otrzymała 
stypendium Fundacji Michael Karolyi, zrealizowane jako trzymiesięczny pobyt rezydencjalny 
w Vence na południu Francji, gdzie poznała Witolda Gombrowicza. W latach 1977–1984 
przebywała w Nigerii, pracując w Kwara College of Education w Ilorinie jako wykładowca 
malarstwa, rysunku i kompozycji. Jej prace znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Dolnośląskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Muzeum Sztuki w Łodzi oraz w innych kolekcjach muzealnych i prywatnych.
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60
Hanna Krzetuska-Geppert

(1903–1999)

Kompozycja abstrakcyjna, 1969 r.

gwasz, papier, 48 × 39,5  cm, 
sygn. i dat. p.d.: HK. 69

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 500 zł •

61
Zbigniew 
Paluszak

(1931–2013)

Bez tytułu

gwasz, papier, 
12,5 × 22 cm, 

sygn. l.d.: Paluszak

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana 

Góreckiego

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

W latach 1920–24 studiowała malarstwo sztalugowe 
w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunku im. Ludwiki 
Mehofferowej w Krakowie pod kierunkiem pod 
kierunkiem profesorów: J. Fedkowicza, Z. Pronaszki, 
J. Rubaczka. W 1925 wyjechała do Paryża na dalsze 
studia artystyczne. Od 1926 była członkinią ZPAP, 
a od 1937 Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik”. 
Z wrocławską PWSSP związana była w latach 
1948–1960, najpierw jako starszy asystent, a od 
1958 jako prowadząca (wspólnie z Z. Karpińskim) 
pracownię malarską. Miała liczne wystawy indywi-
dualne i zbiorowe



62 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

62
Zbigniew Paluszak
(1931–2013)

Wspomnienie z lipca, 1976 r.

gwasz, papier, 70 × 100 cm,  
sygn. p.g.: Paluszak

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Malarz, pedagog i grafik prasowy. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu, uczeń kolorystów – Marii Dawskiej i Eugeniusza Gepperta. W 1961 r. dołączył 
do Szkoły Wrocławskiej (od 1967 r. Grupy Wrocławskiej) i szybko stał się jednym z najbardziej 
znaczących malarzy w tym środowisku. Od 1959 r. pełnił funkcję redaktora graficznego 
„Odry”. Artysta miał kilkanaście wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Jego prace 
znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego 
we Wrocławiu, Muzeum Narodowego w Szczecinie, Muzeum Śląskiego w Katowicach.
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63
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Akt dziewczyny

tusz, papier, 42 × 30 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bodgana Góreckiego

cena wywoławcza: 1 500 zł •

64
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret, 1978 r.

gwasz, pastel, papier, 23 × 12 cm,  
sygn. p.d.: Panek

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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65
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret w żółtym kaszkiecie, 
1999 r.

pastel, papier, 29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 2 000 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 Kunstgewerbeschule (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.
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66
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Bez tytułu, 1972 r.

linoryt, papier, 41 × 30 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 3 200 zł •
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67
Józef Gielniak
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Bez tytułu, 1972 r.

linoryt, papier, 41 × 30 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 4 500 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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68
Jan Lenica
(1928 Poznań – 2001 Berlin)

Fellini-casanova

akwarela, gwasz, papier, 22 × 14 cm, 
sygn. p.d.: Lenica

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Współtwórca polskiej szkoły plakatu, twórca filmów animowanych, rysownik, scenograf, 
ilustrator. Studiował architekturę na Politechnice Warszawskiej, uzyskując w 1952 roku 
dyplom. Od 1945 roku publikował rysunki humorystyczne i satyryczne na łamach polskiej 
prasy (m.in. w „Szpilkach”, „Odrodzeniu’’, „Świecie”). W 1950 powstały jego pierwsze plakaty 
filmowe i teatralne. Ilustrował książki dla dzieci (m.in. „Lokomotywę” Tuwima, „Klechdy 
sezamowe” Leśmiana). W latach 1954–56 był asystentem Henryka Tomaszewskiego na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Polskę opuścił w 1963 roku przenosząc się do Paryża.
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69
Jan Ziemski
(1920 Kielce – 1988 Lublin)

Kompozycja

monotypia, papier, 40 × 27 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł •

Studiował historię sztuki na KUL-u od 1956 roku. Był współtwórcą Grupy Zamek. Jego 
pierwsze malarskie kompozycje można określić jako metaforyczne. Od roku 1958 artysta 
eksperymentował z powierzchnią obrazu, wprowadzając niemalarskie, konkretne materie. 
Najciekawszym doświadczeniem twórcy były wykonywane w latach 1960–64 „formury”, 
czyli obrazy-obiekty o skomplikowanej fakturze, formowane w gipsie. Od połowy lat 60. 
fascynowały artystę problemy wizualizacji przestrzeni, ruchu i światła (RYTMY, 1971; 
PERMUTACJE, 1973). Stały uczestnik plenerów i sympozjów, m.in. PLENERÓW KOSZA-
LIŃSKICH w Osiekach.
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70
Louis Marcoussis
(1878 Warszawa – 1941 Cusset)

Martwa natura z gitarą

serigrafia, podmalowana gwaszem, papier, 
15 × 20 cm w świetle oprawy,
opisane l.d.: w obszarze kompozycji 
(druk): Ja vas (?) donne Munnen Contili/
hommage dans Cal de/… 27 L.Marcouis-
sis – (słabo czytelny).

cena wywoławcza: 1 500 zł

Grafik, malarz pochodzenia żydowskiego. Jeden z czołowych przedstawicieli kubizmu 
i paryskiej awangardy artystycznej pierwszej połowy XX w.W 1901 r. rozpoczął studia na 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W Krakowie Markus spędził zaledwie dwa lata – 
studiując pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Jana Stanisławskiego, należał do grona najlepiej 
ocenianych studentów. W 1903 wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował naukę w Académie 
Julian u Jules’a Lefebvre’a. Swe płótna prezentował po raz pierwszy na Salonie Jesiennym 
1905 r. W tym czasie tworzył obrazy utrzymane w impresjonistycznej poetyce.Kolejna dekada 
przyniosła zmianę w twórczości artysty. Dzięki znajomości z Pablem Picassem zainteresował 
się kubizmem. W 1912 r. za namową przyjaciela, Guillaume’a Apollinaire’a Markus zmienił 
swe nazwisko na nazwę podparyskiej miejscowości – Marcoussis. „
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71
Fryderyk Antoni Hayder
(1905 Przemyśl – 1990 Gliwice)

Martwa natura z butelką, 1967 r.

gwasz, karton, 68,5 × 48,5 cm,  
sygn. l.d.: F.Hayder 67

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Malarz, grafik i architekt wnętrz oraz twórca plakatów. W 1933 roku ukończył krakowską 
Akademię Sztuk Pięknych. Przed wojną wystawiał w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. 
W 1945 roku został prezesem ZPAP oddziału w Gliwicach. Uczestniczył w Ogólnopolskiej 
Wystawie Plastyki w Warszawie (1953), Wystawie malarstwa w warszawskim Muzeum 
Narodowym (1961/62), Wystawie malarstwa w Zachęcie (1965) i Międzynarodowym 
Triennale Rysunku we Wrocławiu (1968). Miał wystawy indywidualne w Bytomiu, Gliwicach, 
Katowicach i Szczecinie. Malował kompozycje bliskie abstrakcji, w których barwne plamy 
obwiedzione mocnym konturem tworzą przedmioty w martwych naturach czy zabudowania 
w miejskich pejzażach. Prace artysty znajdują się w Muzeach Narodowych w Krakowie 
i Wrocławiu.
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72
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Drzewa

akwarela, papier, 34,5 × 27 cm, 
sygn. p.d.: Mierzejewski

cena wywoławcza: 2 000 zł •

73
Leopold Lewicki
(1906 Burdiakivtisi/Ukraina – 
1973 Lwów)

Wieś pod drzewami

linoryt, papier, 40 × 31 cm, 
sygn. p.d.: L. Lewicki

cena wywoławcza: 950 zł •

Podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1937 r., ale dyplom uzyskał formalnie dopiero w 1956 r. 
W akademii uczęszczał do pracowni Mieczysława Kotar-
bińskiego. 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 Mierzejew-
skiego 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.

Malarz, grafik; studiował w ASP w Krakowie (u u J. Mehoffera i J. Wojnarskiego) i w pracowni J. Pankiewicza w Paryżu; był współzałożycielem 
Grupy Krakowskiej (1932); od 1936 działał we Lwowie; jest autorem ekspresyjnych, groteskowych grafik o wymowie społecznej, a także 
aktów, portretów i pejzaży; we wczesnej twórczości łączył elementy ekspresji, abstrakcji, a nawet nadrealnej.
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74
Czesław 

Rzepiński
(1905 Strusowa 

k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Pejzaż 
z drzewami

gwasz, papier, 
28 × 40 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana 

Góreckiego

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

75
Jan Cybis

(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

W parku, ok. 1946 r.

tusz, piórko, papier, 31 × 32 cm, 
sygn. monogramem p.d.: JC.

Praca pochodząca najprawdopodobniej 
z pierwszego po wojnie pleneru ASP 

w Sufczynie pod Garwolinem.

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej 
w Krakowie oraz w latach 1926–29 był 
studentem krakowskiej ASP w pracowniach 
Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa 
i Felicjan Kowarskiego. Studia kontynuował 
w Paryżu pod kierunkiem Józefa Pankiewicza. 
Należał do grupy „Zwornik”. Po wojnie został 
profesorem krakowskiej ASP, czterokrotnie 
był też jej rektorem. Wystawiał w Paryżu 
na Salonie Jesiennym, miał kilkadziesiąt 
wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. 
Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety.

Studiował w ASiPA we Wrocławiu (1920–21), następnie w ASP w Krakowie. Naukę kontynuował w Paryżu, gdzie wraz z innymi studentami 
Pankiewicza współtworzył grupę kapistów. W 1931 r. artysta powrócił do kraju. 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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76
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Don Kichot

akwarela, papier, 17x 15 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 200 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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77
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Dżokej na czerwonym koniu

akwarela, papier, 20 × 15 cm

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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78
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu regionalnego 
męskiego

ołówek, akwarela, papier, 33 × 24,5 cm, 
sygn. p.d.: jms

cena wywoławcza: 1 800 zł •

79
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu oficera

ołówek, papier, 33 × 24,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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80
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu regionalnego 
żeńskiego

ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
34 × 24 cm, sygn. p.d.: jms

cena wywoławcza: 1 800 zł •

81
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu męskiego

akwarela, ołówek, papier, 33 × 24,5 cm, 
sygn. p.d.: jms

na odwrocie pieczątka: POLSKI ZESPÓŁ 
TAŃCA/Warszawa, ul. Bednarska 7

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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82
Józef Szajna
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu do „Rewizora” 
Gogola, 1963 r.

kredka, kolaż, 30,5 × 23 cm,  
sygn. p.d.: Szajna/63, opisany olówkiem 
l.d.: Rewizor

cena wywoławcza: 5 000 zł
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83
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu Trinculo  
do „Burzy” Szekspira dla 

Witolda Pyrkosza

tempera, kredka, papier, 30 × 21 cm, 
sygn. p.d.: J. Szajna/Burza/Pyrkosz

cena wywoławcza: 4 800 zł

84
Józef Szajna

(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa)

Projekt kostiumu  
do „Burzy” Szekspira

technika mieszana, tempera, tusz, papier, 
30 × 20 cm, sygn. p.d.: Szajna, opisany 

l.d.: Szekspir/Burza

cena wywoławcza: 4 800 zł
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85
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt scenografii

tusz lawowany, papier, 23 × 19 cm, 
sygn. l.d.: J. Szancer

cena wywoławcza: 1 800 zł •
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86
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów - 1979 Wrocław)

Na wyścigach

akwarela, papier, 20 × 28 cm,  
sygn. p.d.: E. Geppert 

cena wywoławcza: 2 800 zł •
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87
Jan Lebenstein
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Jeźdzcy Apokalipsy, 1985 r.

litografia barwna, papier, 30 × 50 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat. 
ołówkiem pod płytą: Lebenstein 85, 
opisana l.d.: 78/150

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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88
Jan Lebenstein

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kobiety i obelisk, 1985 r.

litografia barwna, papier, 50 × 32 cm 
(wymiar kompozycji),

sygn. i dat. ołówkiem pod płytą p.d.: 
Lebenstein 85, opisana l.d.: 53/75

cena wywoławcza: 1 400 zł •

89
Mieczysław Majewski

(1915–1988)

Dzieci

akwaforta, akwatinta,  
papier, 16,5 × 12 cm  

(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 600 zł •

Malarz, grafik (zajmował się także ilustracją książkową). W latach 
1935–1939 studiował w warszawskiej ASP, dyplom uzyskał 
w 1947 roku. Otrzymał m.in.: wyróżnienie na III Ogólnopolskiej 
Wystawie Plastyki w Warszawie (1952), brązowy medal na Międzyna-
rodowej Wystawie Grafiki Gruppo Artistes sardem w Iglesias (1962), 
nagrody na kilku Festiwalach Sztuk Pięknych w Warszawie, nagrodę 
w konkursie Najlepsza grafika roku (1971). W latach 1957–1963 
należał do grupy Kardasz i Warszawa.
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Miloš Urbásek (1933–1988) Urodzony w Ostravie. 
Początkowo (1950–56) kształcił sięw szkole oficer-
skiej w Uherském Hradište, jako lotnik-nawigator. 
W latach 1957–58 pracował jako grafik-projek-
tant, po 1958 studiował w Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Bratysławie. Studia na wydziale 
grafiki ukończył w 1964 roku w pracowni prof. 
P. Mat’jka i prof. V. Hložníka. Brał udział w I Bien-
nale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku. 
W 1967 roku – wraz z Eduardem Ovc

v ác
v kiem 

Arsenem Pohribným był współzałożycielem Klubu 
Artystów Konkretnych. Autor monumentalnych 
dekoracji malarskich, projektował plakaty, tworzył 
ilustracje książkowe. Zmarł w 1988 rokuw Drábsku 
na Słowacji.

90
Milos Urbasek
(1932–1988)

Struktura, 1963 r.

serigrafia, pergamin, 19 × 14,5 cm,  
sygn. olówkiem p.d.: M Urbasek

cena wywoławcza: 1 000 zł

91
Milos Urbasek
(1932–1988)

Struktura, 1963 r.

serigrafia, papier, 17,5 × 21, 5 cm (za-
druk), sygn. ołówkiem l.d.: Milos Urbasek, 
opisana p.d.: 67/200

cena wywoławcza: 1 000 zł
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92
Paweł Trybalski
(ur. 1937 r.)

Wielkanoc, 1984 r.

technika mieszana, papier, 
17,5 × 11,5 cm 
opisany u dołu Wielkanoc ‘84/BODZIOWI-
-NAJLEPSZE ŻYCZENIA OD PAWŁA

cena wywoławcza: 800 zł •

Malarz i projektant działający od lat 60. XX w. Paweł Trybalski brał udział w ponad 300 
wystawach malarstwa polskiego w kraju i za granicą. Wystawiał swoje prace m.in. w: Tokio, 
Nowym Jorku, Hadze, Duisburgu, Paryżu, Innsbrucku, Londynie, Melbourne, Pradze, Sofii, 
Kazanłyku (Bułgaria), Madrycie, Barcelonie, Granadzie, Sztokholmie, Helsinkach, Vaanta, 
Tampere, Berlinie, Skopje, Erywaniu, Budapeszcie, Kolonii.
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93
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

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: 4 000 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). Dwurnik 
upamiętnia ofiary stalinizmu, a w „Od Grudnia do Czerwca” (1990–1994) ofiary stanu 
wojennego w Polsce. Inne serie to m.in. „Portret” (od lat 70-tych), „Robotnicy” (lata 80-te), 
„Niech żyje wojna!” (1991–1993), „Niebieskie miasta” (od 1993), „Diagonalne” (od 1996), 
„Wyliczanka” (od 1996). Brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Indywidualnie 
prezentował swoje prace na wystawach monograficznych, m.in. w 2001 r. w warszawskiej 
Zachęcie.
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94
Edward Dwurnik
(ur. 1943 Radzymin – 2018 Warszawa)

Długowłosi

technika mieszana, papier, 
15 × 10,5 cm,  
p.g.: pieczątka autorska

cena wywoławcza: 3 000 zł •
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95
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Bez tytułu, 1991 r.

flamaster, papier, 20,5 × 28 cm, 
sygn. p.d.: Stasys

cena wywoławcza: 2 000 zł •

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, 
obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu” 
tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale 
Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były 
eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także 
m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library, 
Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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96
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Bez tytułu, 2006 r.

pastel, papier, 30 × 20,5 cm,  
sygn. p.d.: Stasys, opisany u dołu:  
Prof. Andrzejowi Borkowskiemu

cena wywoławcza: 5 000 zł •
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97
Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Cała poczta Manhattanu, 1995.

kredka olejowa, grafit, pastel, papier, 
76 × 105 cm, sygn. p.d.: A. Dudziński

cena wywoławcza: 7 000 zł

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale 
Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem, 
malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował 
rysunki w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Rysuje piórkiem, 
pastelami, robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. Autor ptaka „Dudi”, 
którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego socjalizmu obok rysunków A. Mleczki 
stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków /satyrykom wolno było więcej powiedzieć 
niż pozostałym twórcom/. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 przebywał 
w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r 
mieszka i pracuje w USA. Pracuje dla takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”, 
„Time” czy „Vanity Fair”.
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98
Stasys Eidrigevicius
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

Wybór

pastel, papier, 64 × 48 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 2006/Stasys

cena wywoławcza: 8 500 zł

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, exlibrisów, a także organizatorem happeningów oraz twórcą rzeźb, 
obiektów i instalacji. Mieszka i tworzy w Warszawie od 1980 roku. Laureat m. in. „Paszportu” 
tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na Polskim Biennale 
Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej litewskiej nagrody 
z dziedziny sztuki. W 2010 roku został wyróżniony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis” nadanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prace Stasysa były 
eksponowane na ponad 100 wystawach i posiadają je muzea narodowe w Polsce, a także 
m.in. londyńskie British Museum, MoMA w Nowym Jorku, waszyngtońskie National Library, 
Creation Gallery w Tokio i Muzea Watykańskie.
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99
Stanisław Fijałkowski
(ur. 1922 Zdołbunów)

Teka grafik-Xylon 63, 1984 r.

linoryt, papier, 49,5 × 34,5 cm  
7 arkuszy w tece: 3 arkusze podwójne  
i 1 pojedynczy

cena wywoławcza: 2 000 zł •
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100
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Postać, 1990 r.

autooffset, papier, 41 × 29 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: P. Pągowska

cena wywoławcza: 1 200 zł •

101
Teresa Tyszkiewicz

(1906–1992)

Bez tytułu, 1990 r.

autooffset, papier, 29 × 41 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: Teresa Tyszkiewicz

cena wywoławcza: 1 200 zł •

102
Leszek Rózga
(1924–2015)

Kula, 1990 r.

autooffset, papier, 41 × 29 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: Leszek Rózga

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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103
Jerzy Nowosielski

(1923 Kraków – 2011 tamże)

Akt, 1990 r.

autooffset, papier, 41 × 29 cm,  
sygn. ołówkiem l.b.: Jerzy Nowosielski

cena wywoławcza: 1 200 zł •

104
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1990 r.

autooffset, papier, 29 × 41 cm,  
sygn. ołówkiem p.d.: JTarasin

cena wywoławcza: 1 200 zł •

105
Henryk Tomaszewski

(1914 Warszawa – 2005 tamże)

Bez tytułu

autooffset, papier, 29 × 41 cm,  
sygn. ołówkiem l.d.: H. Tomaszewski

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny ale goryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.

106
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 Poznań)

Malarz i modelka, 1989 r.

tusz, papier, 70 × 50 cm  
sygn. u dołu: Malarz i modelka 1989 
|styczeń |K. Bereźnicki oraz p. bok: 
Bereźnicki 1989

cena wywoławcza: 1 900 zł •
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107
Henryk Cześnik
(ur. 1951 Sopot)

W drodze na grzechów 
odpuszczenie, 2005 r.

technika mieszana, papier, 96 × 67,5 cm 
w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: 
H. Cześnik 05

cena wywoławcza: 2 200 zł •

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny ale – goryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.
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108
Andrzej Kalina
(ur. 1952 r.)

Exlibrisy

Zbiór 8 exlibrisów, 1983–1986 r.
1.  Ekslibris Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, „Szable 

w dłoń”, litografia, 15,7 × 17,8 cm, sygn. i dat. ołówkiem p.d.: 
ANDRZEJ KALINA ‘86, opisany ołówkiem l.d.: „Szable w dłoń”, 
śr.d.: E/A

2.  Ekslibris Lema, „Lądowanie”, litografia, papier, 18 × 15 cm, sygn. 
i dat. ołówkiem p.d.: ANDRZEJ KALINA ‚83, opisany ołówkiem 
l.d.: „Lądowanie”, śr.d.: E/A

3.  Ekslibris, „Muzeum”, litografia, papier, 17,8 × 15 cm, sygn. i dat. 
ołówkiem p.d.: ANDRZEJ KALINA ‘86, opisany ołówkiem le.d.: 
„Muzeum”, śr.d.: E/A

4.  Ekslibris Szajny, „Portret”, litografia, papier, 17,8 × 14,5 cm, sygn. 
i dat.ołówkiem p.d.: ANDRZEJ KALINA’85, opisany ołówkiem l.d.: 
„Portret”, śr.d.: E/A

5.  Ekslibris Cranach Starszy 1472–1553–1982, „Spotkanie”, lito-
grafia, papier, 18 × 15 cm, sygn. i dat. ołówkiem p.d.: ANDRZEJ 
KALINA’83, opisany ołówkiem l.d.: „Spotkanie”, śr.d.: E/A

6.  Ekslibris Lema, „Ufoludek”, litografia, papier, 17 × 14,8 cm, 
sygn. i dat. p.d.: ANDRZEJ KALINA’83, opisany ołówkiem p.d.: 
„Ufoludek”, śr.d.: E/A

7.  Ekslibris Szajny, „Replika”, litografia, papier, 18 × 15 cm, sygn. 
i dat. ołówkiem p.d.: ANDRZEJ KALINA’85, opisany ołówkiem l.d.: 
„Replika”, śr.d.: E/A

8.  Ekslibris Cranach Starszy 1472–1553–1982, „W hołdzie”, lito-
grafia, papier, 21 × 17 cm, sygn. i dat.ołówkiem p.d.: ANDRZEJ 
KALINA’83, opisany ołówkiem l.d.: „W hołdzie”, śr.d.: E/A

cena wywoławcza: 1 600 zł •
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110
Gabriela Obremba

(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Akt

ołówek, tempera, papier, 22 × 15 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: G.OBREMBA

cena wywoławcza: 500 zł •

Była studentką H. Rudzkiej-Cybisowej na ASP w Krakowie w l. 1946–50.
Kontynuowała edukację na akademii warszawskiej. Po raz pierwszy pokazał 
swe prace na Ogólnopolskiej Wystawie Młodej Plastyki w Warszawie 
w 1955 r.

109
Gabriela Obremba
(1927 Mysłowice – 1997 Warszawa)

Akt

tusz, akwarela, papier, 30 × 20 cm 
w świetle passe-partout, sygn. p.d.: G.O.

cena wywoławcza: 500 zł •
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112
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Twarz kobiety

akwaforta, papier, 18,8 × 13,9 cm  
w świetle oprawy, sygn. p.d.: Kisling

cena wywoławcza: 1 500 zł

111
Joanna Sarapata

(ur. 1962)

Niebieski akt siedzący, 1998 r.

akwarela, tusz, 27,5 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout,  

sygn. i dat. p.d.: SARAPATA/98

cena wywoławcza: 1 000 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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113
Stanisław Rodziński
(ur. 1940 Kraków)

Bucheben, 2003 r.

technika mieszana, karton, 32 × 40 cm, 
sygn. i opisany na odwrocie: Bucheben, 
sierpień 2003, St. Rodziński

cena wywoławcza: 2 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom uzyskał w pracowni Emila 
Krchy w 1963 roku. Tuż po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną: najpierw w krakowskim 
Liceum Sztuk Plastycznych, następnie we wrocławskiej PWSSP (1972–1980) i krakowskiej 
ASP (od roku 1981), gdzie w latach 1993–96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, 
a w latach 1996–2002 funkcję rektora. Maluje obrazy olejne, akwarele, gwasze, pastele. 
Sztuka Rodzińskiego nawiązuje do estetyki polskiego koloryzmu. Poczucie wspólnoty łączy 
go z osobą i twórczością Józefa Czapskiego. Podkreśla, że duże znaczenie w dojrzewaniu 
artystycznym miała dla niego znajomość sztuki i esejów tego artysty oraz osobista z nim 
znajomość. W dotychczasowym dorobku Rodzińskiego można wyodrębnić dwa wiodące 
obszary zainteresowań: pejzaż i, jak to określił Jerzy Nowosielski, „dramat chrystologiczny”. 
Artysta nie dąży jednak do oddania realiów, mówi: że kieruje się wzruszeniem – obraz rodzi 
się z konkretnego przeżycia. Pozostaje zapisem chwili, emocji, ale – ostatecznie – także 
czymś więcej. Oprócz ogromnego dorobku artystycznego Profesor Rodziński jest również 
krytykiem sztuki i autorem wielu publikacji na jej temat.
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114
Stanisław Rodziński
(ur. 1940 Kraków)

Czarna chmura-Nawojowa, 
1999 r.

pastel, papier, 40 × 50 cm

cena wywoławcza: 3 200 zł
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115
Jerzy Dmitruk
(ur. 1960 r.)

Drzewa objawień, 2014 r.

akwarela, papier, 35,5 × 26 cm 
w świetle oprawy

cena wywoławcza: 1 600 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał 
w 1986 roku w pracowni prof. Juliusza Joniaka. Studiował również na Wydziale Grafiki, 
gdzie otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni wklęsłodruku u prof. Andrzeja Pietscha. 
Artysta zajmuje się malarstwem, grafiką warsztatową, ilustracją i projektowaniem książek. 
Jerzy Dmitruk obok serii prac malarskich realizuje również cykle graficzne: „Siewca urodzaju”, 
„Żywot malarza”, „Misja”, „Drzewa objawień”, „Dom”, „Ogród pierwszej miłości”. Jednym 
z obszarów działalności artysty jest również projektowanie graficzne książek m.in. „Do 
widzenia, do jutra” - poezja Wisławy Szymborskiej, „Kiedy Cię spotkam, co Ci powiem” – 
poezje Mirosława Czyżykiewicza, ilustracja do Pisma Świętego, „Wyjaśnij mi, miłość” – poezje 
Ingeborg Bachmann, „Elegie z Tymowskich Gór” – poezja Jana Polkowskiego. Jerzy Dmitruk 
jest stypendystą Ministra Kultury i Sztuki oraz stypendystą Prezydenta Miasta Krakowa. 
Malarz brał udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.
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116
Grzegorz Moryciński
(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Pejzaż tatrzański, 2009 r.

pastel, papier, 29 × 20,5 cm

cena wywoławcza: 1 400 zł

Ukończył studia na Wydziale Malarstwa ASP w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem rektor-
skim otrzymał w 1962 roku w pracowni prof. Artura Nacht-Samborskiego. Po ukończeniu 
studiów odbywał liczne podróże artystyczne do Paryża, Londynu, Włoch, Szwecji, Niemiec, 
Australii. W 1969 roku został stypendystą rządu włoskiego. Miał wystawy indywidualne 
w głównych ośrodkach kulturalnych w kraju, a także za granicą. Jest laureatem licznych 
nagród i wyróżnień m.in.: w Ogólnopolskim Konkursie im. Jana Spychalskiego (1973, 1977), 
nagrody za całokształt twórczości Komitetu Kultury Niezależnej N.S.Z.Z. „Solidarność” (1988), 
stypendium artystycznego Amerykańskiej Fundacji Pollock-Krasner (1993), nagrody specjalnej 
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006). Prace artysty znajdują się w licznych 
kolekcjach muzealnych m.in. w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie i Szczecinie, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, Muzeum Archidiecezjalnym w Warszawie, a także 
w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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117
Iwona Walczyna
(ur. 1958 r.)

Sowa, 2018 r.

ołówek, papier, 25 × 17,5 cm, 
sygn. p.d.: Iwa 18

cena wywoławcza: 400 zł

118
Tomasz Motyl
(ur. 1950)

W lesie, 2016 r.

pastel, papier, 41 × 28 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: T. Motyl/27.03.2016

cena wywoławcza: 400 zł

Polski lekarz weterynarii, profesor doktor habilitowany nauk weteryna-
ryjnych, specjalność fizjologia zwierząt, prodziekan ds. nauki Wydziału 
Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, kierownik Katedry 
Nauk Fizjologicznych na tymże wydziale. Prof. T. Motyl w wolnych 
chwilach maluje pastelami, których tematyka związana jest niero-
zerwalnie ze światem przyrody (pejzaże, zwierzęta, kwiaty, grzyby, 
itd.). Prace swoje prezentował na kilku wystawach m.in. w Muzeum 
Rolnictwa w Ciechanowcu, Muzeum Podlaskim w Tykocinie, Muzeum 
SGGW, Galerii Elite Expeditions oraz Galerii „U Panien” w Piotrkowie 
Trybunalskim.
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119
Leszek Misiak

(ur. 1943 r.)

Ziemia

pastel, papier,  
34 × 49 cm  

w świetle passe-partout, 
sygn. p.d.: M, opisany 
na odwrociu: LESZEK 

MISIAK/2014/50 X 70/
PASTEL OIL

cena wywoławcza: 
3 800 zł

120
Michał Smółka

(ur. 1957 r.)

Po tytule, 2003 r.

pastel, papier, 
18 × 23 cm,  

sygn. p.d.:  
Smółka 2003

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

Polski malarz i grafik, profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki.Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Wacława Taranczewskiego w latach 1962–1968, kończąc ją z wyróżnieniem i w następnym roku zostając wykładowcą tejże uczelni. 
W 1992 r. otrzymał tytuł profesora. Dwukrotny laureat nagrody Ministra Kultury i Sztuki (w 1974 i 1986). Dzieła Misiaka są w kolekcjach 
m.in. krakowskiego Muzeum Narodowego i szczecińskiego Muzeum Narodowego.

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 – realistyczne 
o charakterystycznym kolorycie wydobytym światłem oraz swoistej ekspresji.
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121
Andrzej Gordon
(1945–1992)

Gorzów w grafice, 1978 r.

linoryt, sitodruk, papier, 50 × 40 cm 
(arkusz) x 16 sztuk, sygn. p.d.: A. Gordon 
78, opisany u dołu ołówkiem: Z teki grafi-
ki Gorzów Wielkopolski, linoryt 56/110

cena wywoławcza: 4 800 zł •

Artysta malarz, plastyk. Jeden z najważniejszych gorzowskich twórców. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków. Malował również pejzaże i martwą naturę. Uprawiał malarstwo 
oraz grafikę tuszem i pastelami. Upamiętniony tablicą w Alei Gwiazd na Starym Rynku 
(1997). Urodzony w Bydgoszczy. W Gorzowie mieszkał i tworzył od 1969 roku. Zmarł 
tamże. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie (1970). Swoją pierwszą autorską 
wystawę miał w Gorzowie Wlkp. w 1968 roku (w Muzeum Okręgowym - obecnie Muzeum 
Lubuskie im. Jana Dekerta). Rok później związał się z miastem na stałe. W 1970 roku 
uzyskał dyplom z malarstwa (z wyróżnieniem) u prof. Dominika Studnickiego, a specjalizację 
z grafiki u prof. Andrzeja Rudzińskiego. 
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cd. poz. 121
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124
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt na fotelu

ołówek, karton, 35 × 25 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

122
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków –  
1973 Warszawa)

Akt z lustrem

ołówek, karton, 
32,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 800 zł •

123
Jan Marcin Szancer

(1902 Kraków –  
1973 Warszawa)

Akt na krześle

ołówek, karton,  
35 × 25 cm

cena wywoławcza: 900 zł •



113AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

126
Ryszard Piotrowski

(ur. 1952 Warszawa)

Akt męski, 2013 r.

ołówek, papier, 39 × 29 cm, 
sygn. p.d.: Ryszard Piotrowski 

2013

cena wywoławcza: 800 zł

125
Ryszard Piotrowski

(ur. 1952 Warszawa)

Akt kobiecy, 2005 r.

pastel, papier, 44 × 29 cm, 
sygn. p.d. Ryszard Piotrowski 

2005

cena wywoławcza: 1 200 zł

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale 
Rzeźby w latach 1971–76. Studia zakończone dyplomem z wyróż-
nieniem. Otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki dla najlepszych 
studentów szkół artystycznych. Od 1976 roku do 1981 asystent na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Rzeźby prof. 
Chmielewskiego. 
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127
Alicja Ślesińska
(1926–1994)

Bez tytułu, 1960 r.

litografia, papier, 20 × 19,5 cm,  
sygn. p.d.: A. Ślesińska 1960,  
opisana p.d.: 184

cena wywoławcza: 1 000 zł •

128
Teresa Tyszkiewicz
(1906–1992)

Bez tytułu, 1963 r.

litografia, papier, 20 × 20 cm, sygn. 
ołówkiem p.d.: TTysz

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Polska rzeźbiarka. Studiowała u Xawerego Dunikow-
skiego i Mariana Wnuka. Swoje zainteresowania 
skierowała na rzeźbę figuratywną, inspirowaną 
twórczością Henry’ego Moore’a. Prace Ślesińskiej 
zostały dostrzeżone na wystawie w Warszawie 
w 1957 i przyniosły jej uznanie warszawskiej krytyki 
oraz zaproszenie ze strony paryskiego Musée national 
d’art moderne (Mnam). Indywidualna wystawa ar-
tystki zorganizowana w 1958 w Paryżu przyniosła 
jej rozgłos i zapoczątkowała dekadę sukcesów w 
kraju i za granicą. W 1963 odniosła spektakularny 
sukces na wystawie „Architektura rzeźby, rzeźba 
architektury” na III Biennale w Paryżu.

Malarka i graficzka przez ponad trzydzieści lat pracująca w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych. Obok Władysława 
Strzemińskiego i Stefana Wegnera to właśnie ona miała największy wpływ na merytoryczny kształt uczelni oraz na profil nauczania. 
W latach 20. studiowała na warszawskiej ASP pod okiem Tadeusza Pruszkowskiego. W czasie wojny mieszkała w Warszawie – w 1945 
roku ukończyła przerwane studia, znajdując się, obok Wojciecha Fangora, w gronie pierwszych powojennych absolwentów uczelni. Niedługo 
potem przeniosła się do Łodzi, gdzie współtworzyła grupę Piąte Koło. Należeli do niej między innymi Stanisław Fijałkowski i Jerzy Nowosielski, 
z którymi przyjaźniła się przez wiele lat. Swoje najciekawsze i najbardziej ekspresyjne prace realizowała w latach 50.
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129
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 

2014 Warszawa)

Pejzaż, 2009 r.

grafika komputerowa, 
odbitka jednoegzempla-

rzowa, 60 × 76 cm 
w świetle passe-partout, 

sygn. ołówkiem p.d. 
T. Dominik, opisana l.d.: 

graf. komputerowa 1 szt., 
śr.d.: Pejzaż 2009

cena wywoławcza: 
3 200 zł •

130
Janusz Akerman

(ur. 1957 r.)

Bez tytułu, 2013 r.

linoryt barwny, papier, 100 × 70 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł •

Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
w Gdańsku na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom 
z malarstwa w roku 1985 w pracowni prof. K. Śramkiewicza. 
Aneks do dyplomu z grafiki, linoryt kolorowy w pracowni prof. 
Cz. Tumielewicza. W 2006 otrzymał tytuł profesora sztuk 
plastycznych w dyscyplinie artystycznej – sztuki piękne. Od 
1994 do 2007 Kierownik Pracowni Rysunku i Malarstwa dla 
studentów Wydziału Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Od 
2005 roku Kierownik Katedry Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na 
Wydziale Architektury Wnętrz i Wzornictwa. Od 2008 Dziekan 
Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku w kadencji 2008/2012. Autor 
73 wystaw indywidualnych, uczestnik 325 wystaw zbiorowych 
w kraju i zagranicą.
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131
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Bez tytułu, 1977 r.

technika mieszana, papier,  
68 × 48 cm, sygn. p.d.: Get 77

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 500 zł •

132
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Bez tytułu, 1974 r.

technika mieszana, papier, 37 × 34 cm, 
sygn. p.d.: Get

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 000 zł •



117AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

133
Eugeniusz Get-Stankiewicz

(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Bez tytułu, 1970 r.

technika mieszana, papier, 31 × 25 cm, 
sygn. p.d.: Get 70

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

134
Eugeniusz Get-Stankiewicz

(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Bez tytułu, 1978 r.

technika mieszana, papier, 61 × 46 cm, 
sygn. p.d.: Get 78

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 2 500 zł •
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135
Jerzy Piotrowicz
(1943 Przedświt – 1999 Poznań)

Stojący, l. 90. XX w.

akwarela, gwasz, papier, 30 × 30 cm

cena wywoławcza: 2 600 zł •

136
Krzysztof Skórczewski
(ur. 1947)

Widok z okna

akwaforta, akwatinta, papier, 
19,3 × 19,3 cm, sygn. ołówkiem  
pod płytą p.d.: Skórczewski,  
opisany śr.d.: Widok z okna, l.d.: 74/100

cena wywoławcza: 800 zł •

W latach 1966–1972 studiował na wydziale 
malarstwa w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Pięknych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet 
Artystyczny w Poznaniu). Podczas studiów 
uczęszczał do pracowni malarstwa prof. Mariana 
Szmańdy oraz grafiki warsztatowej prof. Tadeusza 
Jackowskiego. To właśnie pod jego okiem obronił 
z wyróżnieniem swoją pracę dyplomową.

Studia w krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki – dyplom w 1971 r, oraz w Królewskiej Wyższej Szkole Artystycznej w Sztokholmie. Poczatkowo 
zajmował się grafiką użytkową i linorytem. Od 1976 r tworzy głównie miedzioryty, których do dziś powstało ponad 130. W latach 90-tych 
pracował także nad cyklami akwarel i pasteli. Jest wykładowcą Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Laureat wielu nagród krajowych 
i zagranicznych, miał dziesiatki wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą. 
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137
Borys Michalik
(1969–2018)

Martwa natura z butelkami, 
2006 r.

pastel, papier, 49 × 63 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: B. MICHALIK

cena wywoławcza: 4 000 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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138
Jacek Sroka
(ur. 1957 Kraków)

Nurek, 2010 r.

akwarela, karton, 30 × 35 cm,  
sygn. p.d.: SROKA 2010

cena wywoławcza: 1 200 zł

139
Bogumił Książek 
(ur. 1974 r.)

Una Bella..., 2012 r.

akwarela, kredka, kolaż, papier, 
25 × 34 cm, sygn. p.d.: B. Książek 
2012, opisany l.d.: „Un bella…”

cena wywoławcza: 1 700 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, uzyskał dyplom w Pracowni Miedziorytu 
w 1981 roku. W latach 1981–1988 był asystentem na Wydziale Grafiki krakowskiej ASP. Wystawiał obrazy i grafiki na stu dwudziestu 
pokazach indywidualnych i kilkuset zbiorowych w Polsce i świecie. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych w Polsce i w świecie 
(m.in. Metropolitan Museum, Nowy Jork; Graphishe Sammlung Albertina, Wiedeń; National Gallery of Art, Waszyngton; oraz licznych 
kolekcjach prywatnych. Artysta jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Nominowany do Paszportu „Polityki” w 1996 roku; laureat Nagrody 
im. Witolda Wojtkiewicza (2001); odznaczony Brązowym Medalem „Gloria Artis” (2016).

Studiował malarstwo na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Pracę dyplomową obronił w 2000 r. w pracowni prof. Sławomira Karpowicza. 
Po studiach wyjechał do Florencji gdzie mieszkał i pracował do 2009 r. W 2007 na jego prace zwrócił uwagę założyciel Ateńskiego Frissiras 
Museum Vlasis Frissiras i zaprosił go do udziału w wystawie prezentującej współczesnych figuratystów europejskich – Eclectic Affinities 
Among European Artists, a następnie wielokrotnie pokazywał jego prace w kontekście wielu projektów realizowanych przez ateńską instytucje. 
Jego prace znajduję się w kolekcjach prywatnych we Włoszech, w Grecji, Wielkiej Brytanii, Polsce oraz w Frissiras Museum w Atenach. 
Od 2009 r. artysta ponownie mieszka i pracuje w Krakowie, gdzie jest zatrudniony w charakterze asystenta na Wydziale Malarstwa ASP. 
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140
Andrzej Folfas
(ur. 1948 Witów na Podhalu)

Koza

olej, papier, 42 × 59 cm,  
sygn. l.d.: Folfas 2017

cena wywoławcza: 3 200 zł •

Uczęszczał do szkoły A. Kenara w Zakopanem, gdzie uczył się pod kierunkiem T. Brzozow-
skiego, W. Hasiora i A. Rząsy. W 1973 r. ukończył Wydział Architektury Wnętrz na ASP 
w Krakowie. Miał wiele wystaw indywidualnych w Krakowie oraz w Niemczech i Austrii. 
Mieszka i pracuje w Krakowie.
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141
Michał Slezkin
(ur. 1960 r.)

Blue crab, 2018 r.

tusz, akwarela, papier, 29,7 × 21 cm 
sygn. p.d.: Michał Slezkin 2018

cena wywoławcza: 1 500 zł

142
Michał Slezkin
(ur. 1960 r.)

Narodziny Wenus, 2018 r.

tusz, akwarela, papier, 29,7 × 21 cm 
sygn. p.d.: M Slezkin 2018

cena wywoławcza: 1 500 zł
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143
Michał Slezkin
(ur. 1960 r.)

Gadget, 2018 r.

tusz, węgiel, papier, 29, 7 × 21 cm 
sygn. l.d.: MSlezkin 19.11.2018

cena wywoławcza: 1 500 zł

Studia na ASP w Warszawie na wydziale grafiki w latach 1982- 1989. Plakat w pracowni 
Profesora Macieja Urbańca, malarstwo w pracowni Teresy Pągowskiej. Tworzy wielkofor-
matowe prace na papierach w technice akwarelowej, oleje oraz obiekty wielowymiarowe 
w żywicach syntetycznych. Zajmuje się również projektami konceptualnymi, sięgając po 
nowe techniki multimedialne.
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Studiował na Wydziale Architektury Politechniki 
Wrocławskiej (1961–1966) oraz Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu (1966–1972). 
W latach 1982–1985 prowadził pracownię grafiki warsz-
tatowej na PWSSP, od 1998 był pracownikiem Akademii 
Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W latach 60. i 70. był 
związany z kulturą studencką, pracował także jako 
kierownik artystyczny Wydawnictwa Ossolineum. Jego 
pierwsza wystawa indywidualna miała miejsce w 1964, 
wystawiał m.in. w Galerii Teatru STU w Krakowie (1987, 
1988, 1989), Galerii Sceny Plastycznej Leszka Mądzika 
w Lublinie (1990), Galerii Kordegarda w Warszawie 
(1994), Galerii Zachęta w Warszawie (1996). W 1995 
stworzył tzw. Domek Miedziorytnika w dawnym domu 
altarystów przy kościele Św. Elżbiety we Wrocławiu, 
czyli kamieniczce „Jaś”, gdzie zamieszkał i prowadził 
działalność artystyczną.

Studia: 1956–1957 – Państwowa Wyższa Szkła Sztuk Plastycznych w Gdańsku; 1957–1962 – Państwowa Wyższa Szkoła Sztuk Plastycznych 
we Wrocławiu.

144
Eugeniusz Get-Stankiewicz
(1942 Oszmiana – 2011 Wrocław)

Dziewczyna oczekuje 
na przylot kogoś bliskiego, 
2002 r.

technika graficzna mieszana,  
papier, 13,5 × 19,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: Get 2002,  
sygn. p.d.: K. SKARBEK

cena wywoławcza: 1 300 zł •

145
Władysław Garnik 

Bez tytułu, 1991 r.

grafika, papier, 39 × 31 cm, 
sygn. p.d.: 1991

cena wywoławcza: 700 zł •
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146
Andrzej 

Klimczak- 
-Dobrzaniecki

(ur. 1946)

Świątynia,  
1994 r.

gwasz, papier, 
32 × 49 cm,  

sygn. i dat. p.d.: 
A. Dobrzaniecki 94

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana 

Góreckiego

cena wywoławcza: 
1 800 zł •

Studiował malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj Akademia Sztuk Pięknych) we Wrocławiu w latach 1965–1971 
w pracowni prof. E. Gepperta. Od ukończenia studiów pracuje w tej uczelni jako pedagog i wykładowca. Jest profesorem i prowadzi pracownię 
malarstwa. W latach 1990–1993 pełnił funkcję rektora. W latach 1997–2009 pracował na Uniwersytecie Zielonogórskim, prowadząc na 
Wydziale Artystycznym zajęcia z malarstwa.

147
Alojzy Gryt
(ur. 1937 r.)

Bez tytułu (z cyklu ogień), 1995 r.

technika mieszana, papier, 29 × 27 cm, 
sygn., dat. i opisany l.d.: Alojzy Gryt 

95/z cyklu Ogień

Pochodzenie:
kolekcja Bogdana Góreckiego

cena wywoławcza: 1 800 zł •

Studiował malarstwo w Państwowej Wyższej 
Szkole Sztuk Plastycznych (dzisiaj Akademia 
Sztuk Pięknych) we Wrocławiu w latach 
1965–1971 w pracowni prof. E. Gepperta. 
Od ukończenia studiów pracuje w tej uczelni 
jako pedagog i wykładowca. Jest profesorem 
i prowadzi pracownię malarstwa. W latach 
1990–1993 pełnił funkcję rektora. W latach 
1997–2009 pracował na Uniwersytecie 
Zielonogórskim, prowadząc na Wydziale 
Artystycznym zajęcia z malarstwa.
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148
Achim Białas

Studium baletu, 2004 r.

technika mieszana, papier, 45 × 29 cm, 
sygn. l.d.: Studium baletu Achim Białas 
Kraków 2004

cena wywoławcza: 800 zł •

W 1962 ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Wro-
cławskiej, a w 1965 został absolwentem Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych we Wrocławiu. Zawodowo związany z tą uczelnią 
(przekształconą w ASP), doszedł do stanowiska profesora zwyczajnego 
na Wydziale Malarstwa i Rzeźby. Pełnił funkcje kierownika Katedra 
Rzeźby i Działań Przestrzennych oraz Katedry Rzeźby. W 1994 otrzymał 
tytuł naukowy profesora sztuk plastycznych. Wykładał również m.in. 
w Instytucie Plastyki Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. 
Od 1975 wystawia swoje prace rzeźbiarskie, malarskie i rysunkowe 
oraz instalacje, organizował około 35 wystaw indywidualnych (m.in. 
we Wrocławiu, Innsbrucku, Dreźnie). Brał także udział w licznych 
wystawach grupowych (m.in. w Warszawie, Manchesterze, Wrocławiu, 
Hamburgu). Jest autorem projektu fontanny „Zdrój” na Rynku we 
Wrocławiu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski (1996).

149
Jerzy Zabłocki
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Głowy Samurajów

technika własna, papier, 50 × 36 cm, 
sygn. p.d.: ZABŁOCKI

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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150
Achim Białas

Dejavu, 2004 r.

technika mieszana, papier, 44 × 31 cm, 
sygn. i opisane l.d.: DEJAVU Achim Białas 

Kraków 2004

cena wywoławcza: 700 zł •

151
Achim Białas

Dejavu (zakochani), 2004 r.

technika mieszana, papier, 45 × 30 cm, 
sygn. i opisany l.d.: Dejavu Achim Białas 

Kraków 2004

cena wywoławcza: 700 zł •
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Studiowała na PWSSP w Poznaniu, w pracowni prof. J.Szman-
dy, w ASP w Warszawie na Wydziale Malarstwa w pracowni 
prof. L. Maciąga i prof. J. Tchórzewskiego; na Wydziale Grrafiki 
w pracowni J. Morszczaka. Po ukończenie studiów w 1974 r 
zajmuje się malarstwem, rysunkiem, wystawiennictwem, pro-
jektowaniem i scenografią wnętrz. Ulubioną jej techniką 
malarską jest suchy pastel. Miała 38 wystaw indywidualnych 
w Polsce, Niemczech i Turcji. Brała udział w wielu wystwawach 
zbiorowych w kraju i zagranicą. Obecnie pracuje jako projektant 
wnętrz i koordynator do spraw plastycznych w Kolegium 
Europejskim w Natolinie.

152
Gladys Hack Goldstein
(1918–2010)

Kompozycja abstrakcyjna, 1958 r.

tusz, papier, 29,5 × 23,8 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. l.d.: gladys goldstein 1958

cena wywoławcza: 600 zł

153
Anna Chełmicka
(1950)

Anioły makowych pól, 2015 r.

pastel, papier, 81 × 65 cm,  
sygn. p.d.: Anna Chełmicka/2015

cena wywoławcza: 2 500 zł
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154
Jerzy Zabłocki
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Z cyklu ptaki

technika własna, kolaż, papier,  
43 × 65 cm, sygn. p.d.: ZABŁOCKI

cena wywoławcza: 1 500 zł •

Polski malarz, grafik, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
(obecnie: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku), rektor od roku 1987 do 1990. Studiował 
w gdańskiej PWSSP, dyplom na Wydziale Malarstwa uzyskał w 1953 roku. W PWSSP 
w Gdańsku pracował od roku 1953, początkowo prowadził rysunek, a następnie Pracownię 
Malarstwa. W 1967 roku wprowadził w gdańskiej uczelni projektowanie graficzne, prze-
kształcone w Katedrę Projektowania Graficznego, którą kierował w latach siedemdziesiątych. 
W latach 1984–1987 był dziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. W latach 1978–1981 
był prorektorem, a od roku 1987 do 1990 rektorem. Współtwórca „szkoły sopockiej”. 
W latach 1991–1993 wykładowca na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu w Ankarze. Był 
odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym i Srebrnym 
Krzyżem Zasługi.
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155
Krzysztof Litwin
(ur. 1935 r.)

Panna młoda, 1969 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 33 × 30 cm 
(zadruk), 53 × 38 cm (arkusz),  
sygn. i dat. p.d.: K. Litwin 69,  
opisany p.d.: Panna Młoda, śr.d.: 11/20

cena wywoławcza: 700 zł •

156
Jerzy Dmitruk
(ur. 1960 r.)

Dogonić płynący czas, 2008 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 
12,5 × 13,5 cm, sygn. p.d.:  
Jerzy Dmitruk, opisana l.d.:  
„Dogonić płynący czas”  
z cyklu Siewca urodzaju 26/50

cena wywoławcza: 550 zł •

Studiował na wydziale grafiki w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. Był jednym 
z pierwszych autorów i aktorów kabaretu 
Piwnica pod Baranami od 1956, współpra-
cował też z „Silną Grupą pod Wezwaniem” 
w latach 1972–1977.
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157
Zbigniew Czop

(ur. 1943)

Upadek Szawła, 1990 r.

miedzioryt, papier, 27 × 22 cm,  
sygn. p.d.: Zbigniew Czop 1990,  

opisany l.d.: e. a., śr.d.: Upadek Szawła

cena wywoławcza: 1 000 zł •

158
Jerzy Dmitruk

(ur. 1960 r.)

Pejzaż wielowątkowy, 2008 r.

akwaforta, akwatinta, papier, 
24,5 × 33,5 cm, sygn. p.d.:  

Jerzy Dmitruk 2008, opisany l.d.:  
„Pejzaż wielowątkowy” z cyklu  

Żywot malarza, śr.d.: 28/50

cena wywoławcza: 750 zł •

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych początkowo na Wydziale Malar-
stwa w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis 
i prof. Tadeusza Kantora a następnie na 
Wydziale Grafiki. W 1978 roku uzyskał dy-
plom w pracowni prof. Mieczysława Wejma-
na.  Tworzy w zakresie grafiki warsztatowej, 
głównie w technice miedziorytu, rysunku, 
grafiki książkowej, grafiki reklamowej, 
ilustracji, plakatu oraz architektury wnętrz. 
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159
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice-2013 Warszawa)

Koniec Ala, z serii „Gangsterzy”, 
1998 r.

tempera, karton, 39 × 30 cm 
sygn. l.d.: Świerzy

cena wywoławcza: 3 800 zł

160
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice-2013 Warszawa)

Kasyno

tempera, karton, 41 × 56 cm 
sygn. l. d.: Świerzy

cena wywoławcza: 6 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików 
w Polsce i na świecie. Legendarny współ-
twórca Polskiej Szkoły Plakatu, był profeso-
rem projektowania plakatu w Akademiach 
Sztuk Pięknych w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na Akademii katowickiej 
i krakowskiej, został kierownikiem graficz-
nym Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego 
w Warszawie. Prowadził pracownie plakatu 
w Berlinie, Kassel, Meksyku i Hawanie. 
Projektował plakaty, okładki książek i płyt, 
kalendarze, znaczki i inne formy graficzne 
na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele 
nagród za twórczość plastyczną m.in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywo-
od Reporter Los Angeles, Biennale w Sao 
Paulo, złote medale na Międzynarodowych 
Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti. W 
listopadzie 2006 został odznaczony Złotym 
Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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161
Joseph Presser
(1907–1967)

Dziewczynki

technika mieszana, papier, 58 × 43,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Urodził się w Denain we Francji. W latach 1945–46 studiował w Ecole des Beaux-Arts 
w Valenciennes. Do Polski przyjechał 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”.
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162
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Sfera, 2005 r.

brom, fotografia czarno-biała, papier 
fotograficzny, 40 × 50 cm, opisany na 
odwrocie: odbitka wykonana w Muzeum 
Historycznym w Sanoku/z oryginalnego 
zapisu Zdzisława Beksińskiego/Nakład 
limitowany 60 sztuk/Nr egz. 1/100/Data 
1.12.2005/Podpis W. Banach

cena wywoławcza: 6 000 zł •
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163
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Rzeźba-głowa asyryjska

fotografia czarno-biała, brom, papier fo-
tograficzny, 39 × 23 cm, z tyłu pieczątka 
autorska: Z. BEKSIŃSKI, sygn. ołówkiem 
na odwrocie

cena wywoławcza: 14 000 zł •
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164
Zygmunt Rytka
(1947–2018)

Radio i telewizja

fotografia czarno-biała, papier,  
18,5 × 24 cm, na odwrocie  
pieczątka autorska

cena wywoławcza: 1 500 zł •

165
Jan Weselik
(1923–2005)

Trasa WZ

fotografia, 38,5 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Polski artysta intermedialny. Zajmował się 
fotografią, sztuką wideo i instalacją. Miesz-
kał i pracował w Sokołowsku. Od początku 
lat 80. związany był z Małą Galerią ZPAF 
w Warszawie. W 1981 wystawił tam swoje 
fotografie, które łączyły reportaż z analizą 
relacji między rozmaitymi postawami istnie-
jącymi w środowisku artystycznym. W latach 
1970–1980 zajmował się dokumentacją 
życia artystycznego. W latach 70. realizował 
filmy eksperymentalne, a w 80. wideo. Od 
lat 80. związany z łódzkim środowiskiem 
niezależnym – początkowo Kulturą Zrzuty, 
potem Galerią Wschodnią, a także z Galerią 
FF w Łodzi.

W 1954 roku został członkiem Poznańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W 1961 roku został przyjęty w poczet członków Związku 
Polskich Artystów Fotografików, w późniejszym czasie (w 1983 roku) został członkiem honorowym ZPAF. Jest autorem i współautorem wielu 
wystaw fotograficznych; indywidualnych, zbiorowych, poplenerowych, pokonkursowych. Jego fotografie były prezentowane (m.in.) w: Belgii, 
Brazylii, Chile, Niemczech, Włoszech oraz we Francji. Pozostał wierny fotografii monochromatycznej. W swoich pracach wykonywanych 
prawie wyłącznie w technice bromowej, zwracał uwagę na grę światła i oryginalność ujęcia, tematyka zdjęć była dla niego drugorzędna. 
Wielkim uznaniem cieszą się jego nokturny, w których starał się zbliżyć fotografię do malarstwa. Fotografie artysty znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz w zbiorach ZPAF.
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167
Jan Weselik
(1923–2005)

Pełnia

fotografia, 40 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł •

166
Jan Weselik
(1923–2005)

Akt kobiecy

fotografia, 40 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •
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168
Emilia Bohdziewicz-Winiarska 
(ur. 1941 r.)

Czarny kwadrat czyli fruwająca 
geometria, 1984 r.

brom, papier fotograficzny,  
sygn., dat. i opisany u dołu: czarny 
kwadrat czyli fruwająca geometria 
wianiarski 1984, Zachęta

cena wywoławcza: 4 000 zł •
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169
Marcin Harlender
(ur. 1959 r.)

Trzy, 2007 r.

akryl, papier, 23 × 18 cm,  
sygn i dat. p.d.: M. H 07

cena wywoławcza: 700 zł •

Malarz, performer, twórca instalacji, happeningów, teoretyk sztuki, jeden z najbardziej radykal-
nych i konsekwentych polskich artystów współczesnych. Studiował na PWSSP we Wrocławiu 
/1982–1989 i 1991–1992/, dyplom w pracowni prof. Konrada Jarodzkiego /1996, ASP 
Wrocław/. Na przełomie lat 80. i 90. autor i uczestnik wielu działań i akcji artystycznych 
w przestrzeni miejskiej Wrocławia /wraz z innymi artystami skupionymi wokół Lecha Twar-
dowskiego/, autor wystaw i wystąpień indywidualnych /w tym kilkunastu w Galerii Entropia/. 
W końcu lat 90 zainicjował w swojej pracowni galerię O.B.O.K, miejsce spotkań i prezentacji 
sztuki aktualnej. Charakterystycznym znakiem artysty jest biała kreska, której nadał różnorodny 
byt w aspekcie kosmicznym jak i formalnym. Jest ona efektem wieloletniej, konsekwentnej 
pracy analitycznej i poszukiwania maksymalnie prostego i uniwersalnego symbolu. Pojawia się 
w wielu kontekstach, w różnorodnej skali stając się swoistym bytem, generatorem formy i idei.
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171
Jerzy Gumiela
(1951–2010)

Seria Stress Art, 2004 r.

akryl, papier, 19 × 14 cm, opisany: 
Świeradów Zdrój 10 sierpień 2004

cena wywoławcza: 800 zł •

170
Romana Sawaryn

Piramida i krzesła, 1987 r.

akwaforta, papier, 12 × 13 cm,  
sygn. i dat. p.d.: R. Sawaryn 87,  
opisany l.d.: Piramida i krzesła akwaforta

cena wywoławcza: 400 zł •

Polski artysta malarz mieszkający w Nowym Jorku. W 1980 
ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych 
w Poznaniu. W 1986 otrzymał stypendia artystyczne Ministra 
Kultury i Sztuki oraz rządu duńskiego, dzięki którym studiował 
w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Kopenhadze. Otrzymał 
także nagrodę wojewody szczecińskiego za wybitne osiągnięcia 
malarskie. W 1990 wyjechał do Nowego Jorku gdzie mieszkał 
i tworzył przez 18 lat. W 2008 roku wrócił do Polski i do śmierci 
mieszkał w Płotach. 
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173
Wiesław Grzech

(ur. 1959 r.)

Przenikania II, 2011 r.

pastel, papier, 48 × 39 cm  
w świetle passe-partout,  

na odwrocie nalepka autorska

cena wywoławcza: 1 900 zł •

172
Robert Olszowski

(ur. 1969 r.)

Czas i przestrzeń, 
2019 r.

akryl, papier, 
70 × 100 cm

cena wywoławcza: 
600 zł

W 1996 r. ukończył Wydział 
Grafiki ASP w Krakowie. 
W 1996 r. obronił dyplom 
w pracowni Andrzeja 
Pietscha.

Artysta prezentował swoje prace międzynaro-
dowej publiczności między innymi w Muzeum 
Narodowym w Kaliningradzie (2002), Galerie 
Alteschiberkamer w Wiedniu (2006), Galerii 
Bamberg (2006). O swojej pasji do malarstwa 
pisał: „Gdy maluję to czuję i widzę piękno 
całego świata i bezmiar tajemniczego kosmo-
su. Czuję zapach farb, migotanie kolorów. 
Malarstwo jest dla mnie spełnieniem, do 
którego zawsze dążyłem. Jestem spełniony 
w sobie.
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175
Leszek Drygalski
(ur. 1956 r.)

Według da Vinci, 2017 r.

linoryt, papier, 59 × 49 cm,  
sygn. ołówkiem pod płytą p.d.:  
L. Drygalski, dat. p.d.: 2017, opisany,  
śr.d.: Wg. da Vinci 3/15

cena wywoławcza: 800 zł

174
Łukasz Wodyński
(ur. 1985 r.)

Human light, 2010 r.

pastel, papier, 29 × 14,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 350 zł

Od 2005 r. kształcił się na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu - kierunek ma-
larstwo sztalugowe ze specjalnością malarstwa w architekturze. W 2008 r. stopniowo 
odchodząc od konwencji akademickiej skupił się na figuracji jako obiekcie swoich 
obserwacji. W tym samym roku powstały wczesne serie rysunków wielkoformatowych 
będących efektem formalnych eksperymentów. W 2009 r. powstał pierwszy cykl 
malarski „MONUMENTY” a rok później wielkoformatowy cykl malarski „HUMAN 
LIGHT”. Również w 2010 r. obronił z wyróżnieniem dyplom z malarstwa w pracowni 
prof. Piotra Klugowskiego, aneks do dyplomu z rysunku w pracowni prof. Krzysztofa 
Pituły. W 2011 r. współtworzył w Toruniu Fundację Rozwoju i Aktywności Twórczej 
„Les Artes” (01.01.2011–01.09.2011 Członek Zarządu), w której prowadził zajęcia z 
technik rysunkowych i malarskich. Od 2011 r. wykorzystując także własne ciało jako 
medium zaczął tworzyć projekty typu Live Acts a rok później rozpoczął eksperymenty 
z technikami wideo a także fotografią cyfrową.

Studiował na Wydziale Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom 
z malarstwa w 1981 r. w pracowni prof. Jacka Sienickiego, aneks z grafiki warsz-
tatowej z wyróżnieniem w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. Leszek Drygalski 
zajmuje się malarstwem, grafiką i rysunkiem, a także pisze. W latach 90-tych 
pisał artykuły do warszawskich gazet oraz umieszczał w nich rysunki. Od 1996 r. 
zajmuje się dramatopisarstwem. Wydał kilka broszurek w wydawnictwie PUNKT 
oraz książkę: „Dramaty nieokrzesane” w wydawnictwie Miniatura.
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177
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Żaglowiec

inkografia, papier, 100 × 70 cm (arkusz), 
sygn. p.d.: Olbiński

cena wywoławcza: 1 500 zł •

176
Rafał Olbiński
(ur. 1947 Kielce)

Harfa, 2002 r.

inkografia, papier, 100 × 70 cm  
(wymiar arkusza)

sygn. ołówkiem p.d.: Olbiński

cena wywoławcza: 1 500 zł •

W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki
Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych.
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako 
znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School 
of Visual Arts w Nowym Jorku. 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. Jego prace prezentowane były na wielu wystawach 
w Stanach Zjednoczonych, Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.
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179
Bronisława Piprek

Portret kobiety 
w kapeluszu

piórko, tusz lawowany, 
15 × 11 cm

cena wywoławcza: 400 zł •

180
Bronisława Piprek

Portret kobiety z kokiem, 1953 r.

pastel, papier, 15 × 10,5 cm  
w świetle passe-partout, sygn. i dat.  
na passe-partotu: B. P./53

cena wywoławcza: 400 zł •

178
Bronisława Piprek

Portret kobiety  
w chuście

pastel, papier,  
15 × 10,5 cm

cena wywoławcza: 400 zł •
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181
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Akt leżący, 1997 r.

rysunek podmalowany akwarelą, papier, 
33 × 42 cm, sygn. p.d.: H.Płóciennik 97

cena wywoławcza: 1 800 zł

Od 1962 roku należy do ZPAP. Zajmuje się grafiką, ekslibrisem, rysunkiem i malarstwem 
sztalugowym. Jego prace prezentowano m.in. w Belgii, Francji, Hiszpanii, Japonii, Kanadzie, 
Meksyku, Stanach Zjednoczonych i na Kubie, trafiły także do zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Krakowie i Poznaniu oraz Muzeum Sztuki w Łodzi. Otrzymał ponad 40 nagród 
i wyróżnień na wystawach i konkursach.
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182
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Karykatura Denisa 
Rossousa

tusz, papier, 30 × 21 cm, 
sygn. p.d.: monogramem

cena wywoławcza: 300 zł •

183
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 
2008 tamże)

Karykatura Michała 
Bajora

tusz, papier, 30 × 21 cm, 
sygn. l.d. monogramem

cena wywoławcza: 400 zł •

184
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Karykatura Janusza Gajosa

tusz, papier, 30 × 21 cm,  
sygn. p.d. monogramem

cena wywoławcza: 400 zł •

Polski rysownik, ilustrator, autor plakatów, scenograf. W 1953 r. ukończył Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej. Jego rysunki były 
publikowane m.in. w „szpilkach” „Świerszczyku”, Płomyczku, „Polityce” tygodniku „Świat”, „Przeglądzie kulturalnym”. Debiutował jeszcze 
w roku 1950 jako student architektury w konkursie rozpisanym przez tygodnik satyryczny Szpilki. Później został redaktorem graficznym tego 
tygodnika. Był autorem wielu plakatów filmowych. Zajmował się również scenografią i filmem animowanym. Współpracował ze Studiem 
Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.
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Absolwent Wydziału Grafiki ASP w Kra-
kowie. Dyplom w 1988 roku w pracowni 
wklęsłodruku i filmu animowanego. 
W 1999 roku otrzymał Stypendium 
Kultury i Sztuki. Zajmuje się grafiką 
artystyczną, rysunkiem, malarstwem, 
ilustracją i filmem animowanym. Czło-
nek grupy TE 7EM i Grupy Inicjatywnej. 
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia 
za film animowany i grafikę. Od 1985 
roku bierze udział w licznych wystawach 
w kraju i za granicą. Miał wystawy 
indywidualne w Polsce, w Niemczech 
i w Japonii.

186
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Mazurek

tusz, papier, 20 × 27,5 cm w świetle 
passe-partout, sygn. monogramem 

wiązanym p.d.: JF

cena wywoławcza: 400 zł •

185
Wiesław Skibiński

(ur. 1961 r.)

Jazda Polska

litografia, papier, 55 × 50 cm, 
sygn. i opisana na dole: Jazda 

Polska, W. Skibiński

cena wywoławcza: 800 zł •
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187
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

I was the first!

tusz lawowamy, kolorowy, papier, 
27,5 × 31,5 cm, sygn. p.d. monogra-
mem wiązanym: JF

cena wywoławcza: 700 zł •

189
Jacek Fedorowicz
(ur. 1937)

Sol, 1984 r.

tusz, papier, 30,5 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: Fedorowicz 84

cena wywoławcza: 1400 zł •

188
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Zatrudnie zastępcę do spraw 
ekonomicznych

tusz, papier, 28,5 × 24,7 cm

cena wywoławcza: 600 zł •
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190
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Miałem tylko marżę w majonezie 
i sałatkę z kategorii...

tusz lawowany, kolorowy, papier, 
31 × 27, 3 cm, sygn. p.d. monogramem 

wiązanym: JF

cena wywoławcza: 600 zł •

192
Jerzy Flisak

(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Słonięta, małpięta..., il. 22

tusz, papier, 28,7 × 21 cm, na odwrocie 
autorska pieczęć

cena wywoławcza: 500 zł •

191
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Ilustracja do książki Bardzo 
zajęte psy, nr. 22

tusz lawowany, kolorowy, papier, 
22 × 22,7 cm, na odwrocie pieczęć 
autorska

cena wywoławcza: 700 zł •
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193
Jerzy Flisak
(1930 Warszawa – 2008 tamże)

Komplet ilustracji do bajki 
Lusteryk z krainy światła,  
16 ilustracji

tusz lawowany, kolorowy, papier, 
23 × 16,5 cm (16 sztuk) + 10 × 8,5 cm 
(1 sztuka), na odwrocie pieczęć autorska

cena wywoławcza: 6 500 zł •
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cd. 193
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194
Marc Chagall
(1887–1985)

Z cyklu Noce arabskie

litografia barwna, papier, 24 × 18 cm 
(odcisk płyty), niesygnowana sucha 
pieczęć: Chagall, sucha pieczęć SPADEM 
numerowana ołówkiem l. d.: 204/333

cena wywoławcza: 2 900 zł •

Francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris. 
Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907 r. rozpoczął studia w Akademii 
petersburskiej.W latach 1910–1914 przebywał na stypen - dium w Paryżu, gdzie zetknął się 
z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915 r. ożenił się z Bellą, była 
ona muzą wielu jego obrazów. W 1919 r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru 
Żydowskiego w Moskwie. Od 1947 r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych 
obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. 
W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (17) SZTUKA WSPÓŁCZESNA

Warszawa, 20 marca 2019 r., godz. 19
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 do godziny 
12 w dniu aukcji. 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)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                      data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               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 wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany 
w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera 
podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty wystawiamy 
faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 
siedem dni od daty zapłaty.

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

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

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

6. Obiekty katalogowe
Zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego 
nam do sprzedaży obiektu. Wykonywane są one w najlepszej wierze 
z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników 
oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej 
każdemu z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji 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 wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

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.

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

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone osobiście 
do galerii Sopockiego Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 godziny przed 
rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu 
tożsamości w celu weryfikacji danych osobowych. Dostarczone później zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 aukcjo-
nera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza 
akceptację najwyższej oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sopockim 
Domem Aukcyjnym a kupującym. Ryzyko i odpowiedzialność za obiekt 
przechodzący na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej.

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

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

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu 
spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego 
przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary 
związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Sopocki Dom 
Aukcyjny odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub 
uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

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 pozyskuje bezpośrednio od 
klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu sprawdzenia 
wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu uniknięcia fałszer-
stwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. Sopocki Dom Aukcyjny 
może również wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta, za jego 
dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym dla dostarczenia materiałów 
informujących o ofertach i wydarzeniach (np. katalogi) organizowanych przez 
Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce 
prywatności, skorygować swoje dane lub zrezygnować z dalszej korespondencji 
marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 551 22 89, 
ewentualnie pod adresem e-mail dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności 
jest dostępna na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI
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16 MARCA 2019 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA  
CERAMIKI  

KADYŃSKIEJ



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

30 MARCA 2019 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Maksymilian Novák – Zempliński, Incarnatio series, 2008, olej, płyta, 125 × 125 cm, sygn. na odwrocie: ‘M. Novák-Zempliński | 2008’



30 MARCA 2019 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 
Mojżesz Kisling (1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer), Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r., olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. i dat. l.d.: Kisling 1951
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

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

Indeks artystów

Przyjmujemy dzieła sztuki (w tym prace na papierze)  
i rzemiosło artystyczne na aukcje w 2019 r.
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Poz. 34, Julian Fałat (1853–1929), Czorsztyn, 1921 r.
akwarela, papier, 29 × 26,5 cm




