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gdańsk, 20 lipca 2019

aukcja prac na papierze



litografia „Devant le tableau”  
z albumu „Chagall lithographe 1957–1962”, poz. 133



WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 1 lipca 2019 r.

Gdańsk, ul. Długa 2/3

poniedziałek – piątek 10–18, sobota 11–15

tel. (58) 301 05 54

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (18)
20 lipca (sobota) 2019, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, Długa 2/3
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1
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 
1944 Mauthausen)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 
25 × 36,5 cm
sygn. p. d.: Stefan 
Filipkiewicz

cena wywoławcza: 2 000 zł

2
Eduard Heller 
(1852 Velvary – ?)

Cietrzewie

akwarela, gwasz, papier, 
28 × 41 cm w świetle 
passe-partout
sygn. p. d.: ED. HELLER/
MÜNCHEN

cena wywoławcza: 3 000 zł

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

Malarz animalista. Czynny w Monachium. Malował sceny polowań, ptaki, psy myśliwskie. Posługiwał się przeważnie techniką akwareli.
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3
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Zima w Bystrej

gwasz, tektura, 68 × 95 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: JFałat/Bystra

cena wywoławcza: 18 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–71 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 r. pełnił funkcję rektora uczelni. W latach 1919–21 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 r. w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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4
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa  
– 1946 Wadowice)

Projekt ornatu II

węgiel, papier, 40,5 × 71 cm
sygn. p. d.: Mehoffer

cena wywoławcza: 14 000 zł

W latach 1887–94 uczył się malarstwa w krakowskiej SSP u J. Matejki i W. Łuszczkiewicza, 
a następnie w paryskich Ecolé des Beaux-Arts i Académie Colarossi. W 1895 r. zdobył 
I nagrodę na międzynarodowym konkursie na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, 
których realizacja trwała do 1934 r. Po konkursie otrzymał inne zamówienia, m.in. z katedry 
na Wawelu, z Włocławka, Przemyśla. Był najwybitniejszym i konsekwentnym reprezentantem 
sztuki secesyjnej, tworzył dekoracyjne portrety wielu osobistości, wizerunki żony i własne 
oraz kompozycje rodzajowe, które w latach 1895–1917 uzyskały wymowę kompozycji 
symbolicznych.



5AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

5
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa  
– 1946 Wadowice)

Projekt ornatu

węgiel, papier, 69 × 42,5 cm
sygn. p. d.: Mehoffer

cena wywoławcza: 14 000 zł
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6
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 
1975 Ciechocinek)

Wyjazd na polowanie

ołówek, papier, 
20,5 × 29 cm 
w świetle passe–partout
sygn. p. d.: K. Kossak

cena wywoławcza: 
1 100 zł •

7
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 
1929 Kraków)

Szkic

ołówek, papier, 13 × 20 cm
sygn. l. d.: J. Malczewski

cena wywoławcza: 
2 800 zł

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

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje 
rysunku i malarstwa u Z. Rozwadowskiego oraz S. Kaczora-Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, które musiał 
przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po jej zakończeniu, w latach 1919–1923, kontynuował naukę w krakowskiej ASP 
pod kierunkiem I. Pieńkowskiego i W. Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we 
Lwowie. W twórczości artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył głównie 
w technice akwareli.
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8
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Drzewa w sadzie

ołówek, papier, 19 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JM
papier przerwany w prawym  
dolnym narożniku

cena wywoławcza: 22 000 zł

W latach 1852–1858 studiował w SSP w Krakowie w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i W. Stattlera. Artysta odbywał podróże do Monachium i Wiednia. Mając 24 lata namalował 
jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów: „Stańczyk”. Uczestniczył w wystawach ma-
larskich w Paryżu, gdzie był wyróżniany; został nagrodzony Legią Honorową. Od 1873 r. 
Matejko był dyrektorem SSP w Krakowie. Został honorowym członkiem akademii paryskiej, 
praskiej, wiedeńskiej, berlińskiej oraz Akademii Rafaelowskiej w Urbino. Twórczość artysty 
cechuje kunszt wykonania. Na kompozycję obrazów składają się wielopostaciowe sceny, 
często rozwinięte panoramicznie, rozgrywane w przestrzeni pierwszego planu. Dzieła cechuje 
potężna skala ekspresji; są odpowiednio kadrowane, kompozycja jest spiętrzona, przepełniona 
emocjami. W obrazach czytelna jest dramaturgia w aranżacji całych scen, jak również 
w oddaniu gestów i póz konkretnych postaci.
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9
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa  
– 1946 Wadowice)

Studium mężczyzny

kredka, papier, 46 × 28,5 cm  
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł

biografia na str. 4
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10
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa  
– 1946 Wadowice)

Portret jezuity

kredka, papier żeberkowy, 
58,5 × 45,5 cm (w świetle oprawy)
na odwrocie napis odręczny: O. Hornak 
(?) Jezuita z Wojczy/około r. 1920–22

Portret powstał zapewne w Wojczy (kielec-
kie), w rodzinnym majątku Popielów, gdzie 
artysta przebywał kilkukrotnie, a w latach 
30-tych wykonał polichromię w pobliskim 
kościele w Biechowie.

cena wywoławcza: 6 000 zł
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11
Stanisław Gibiński 

(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

W drodze do kościoła

akwarela, papier, 33 × 48 cm 
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: S. Gibiński
Na odwrocie potwierdzenie 

autorstwa przez dr St. Dąbrowskiego 
z 1961 r.

cena wywoławcza: 3 400 zł •

12
Józef Ujheli 
(1895–?)

Portret męski

pastel, papier,  
35 × 24,5 cm
sygn. p. d.: Ujhelyi

cena wywoławcza:  
1 200 zł

W latach 1919–1923 
kształcił się w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych 
w pracowni T. Axentowicza. 
Malował głównie portrety, 
używając techniki pastelu.

biografia na str. 21
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Studiował w krakowskiej ASP – w latach 1909–1914 
w pracowni J. Pankiewicza, zaś w latach 1916–1917 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. 
Wystawiał m.in. w na krakowskiej Wystawie Niezależnych 
w roku 1926 oraz w warszawskim TZSP. Ulubione tematy 
Górskiego związane były z Podhalem, malował sceny 
rodzajowe, studia portretowe górali i góralek, podhalańskie 
pejzaże. Znaczna część wczesnego dorobku artysty spłonęła 
w czasie wojny.

13
Józef Ujheli 
(1895–?)

Portret dziewczyny łemkowskiej

pastel, papier, 47 × 57 cm
sygn. po prawej: Ujhelyi

cena wywoławcza: 2 800 zł

14
Stanisław Górski 

(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góral z fajką

pastel, gwasz, papier, 46 × 32 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 4 800 zł •
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15
Artysta nieokreślony 

(XIX/XX w.)

Portret żołnierza

akwarela, papier, 44 × 33,5 cm 
w świetle oprawy

sygn. nieczytelnie p. d.

cena wywoławcza: 1 000 zł

16
Władysław Wankie 
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Nad wodą

akwarela, papier, 35,5 × 47 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Władysław Wankie

cena wywoławcza: 4 800 zł

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Kamińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. 
W ciągu dwudziestu lat spędzonych w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy organizowane 
w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretanii. 
W 1901 r. osiadł na stałe w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był prezesem. Malował 
pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły 
na łamach warszawskich czasopism. Owocem podróży artysty są m.in. prace ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością 
kobiet w bretońskich strojach, najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku łodzi. Prace artysty 
znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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17
Eugeniusz Geppert 
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Atak kawalerii

akwarela, papier, 60 × 88 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert

cena wywoławcza: 9 500 zł •

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych 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 tamtejszym oraz lwowskim oddziale TPSP i IPS, 
a także w warszawskim Salonie Garlińskiego. 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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18
Artysta nieokreślony 
(XIX w.)

Portret mężczyzny, 1882 r.

ołówek, papier, 38 × 29,5 cm
sygn. nieczytelnie p. d.:  
R. (…)/Düsseldorf Juni 1882 r.
zagniecenia papieru

cena wywoławcza: 700 zł

19
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Portret mężczyzny, 1917 r.

ołówek, papier, 15 × 11 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: B. R.-J. 1917

cena wywoławcza: 1 700 zł •

biografia na str. 19
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Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kie-
runkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę 
kontynuował w akademii w Wiedniu, gdzie studiował 
w latach 1868–1871. Następnie wyjechał do Mona-
chium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do 
kraju mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta 
najczęściej malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, 
a także obrazy o treściach historycznych, zwłaszcza 
motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał 
udział. Odznaczony medalami na wystawach, m.in. 
w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo popularny 
w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.

20
Antoni Kozakiewicz 

(1841 Kraków – 1929 tamże)

Portret chłopca, 1867 r.

ołówek, kredka, papier, 38,5 × 32 cm
sygn. i dat. p. d.: AK/1867

cena wywoławcza: 5 200 zł

21
Pius Weloński 

(1849 Kumelany k. Suwałk – 
1931 Warszawa)

Portret mężczyzny, 1883 r.

tusz, papier, 16 × 20 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: 

PWelonski/1883 Roma

cena wywoławcza: 1 800 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej, w pracowniach rzeźby i malarstwa. Otrzymawszy stypendium Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych, wyjechał do Petersburga, gdzie w latach 1872–1878 uczęszczał do akademii. W latach 1878–1897 przebywał we 
Włoszech, Francji i Niemczech. W 1897 r. osiadł w Warszawie. Prowadził pracownię na Zamku Warszawskim. W latach 1904–1915 był 
dyrektorem Szkoły Rysunkowej, nauczając jednocześnie modelowania. Był wybitnym rzeźbiarzem akademickim. Do jego najważniejszych 
prac rzeźbiarskich zalicza się m. in. Śmierć Akteona, (nagrodzona w cesarskiej akademii w Petersburgu), Gladiator oraz Bojan (w zbiorach 
cesarza Aleksandra III), Sclavus saltans, pomnik biskupa Nowodworskiego w katedrze płockiej, pomnik kardynała Radziwiłła w katedrze 
wawelskiej, 14 stacji Męki Pańskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. Jego prace malarskie i rysunkowe stanowią wielką rzadkość.
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22
Paolo Sala 
(1859 Mediolan – 1924 tamże)

Przy dźwiękach bałałajki

akwarela, papier, 47 × 35,5 cm
sygn. l. d.: PSala

cena wywoławcza: 3 600 zł

Malarz włoski, znany głównie jako twórca wedut i scen rodzajowych. Studiował i mieszkał 
w Mediolanie. Dużo podróżował, m. in. do Argentyny, Rosji i Anglii. Uczestniczył w licznych 
wystawach zarówno we Włoszech, jak i za granicą, m.in. w Paryżu, Londynie i Berlinie. 
Przebywając w Rosji malował dla cara oraz rosyjskiej arystokracji. Dekorował m. in. Pałac 
Zimowy oraz konserwatorium cesarskie w Sankt Petersburgu. Wykładał malarstwo w mo-
skiewskiej akademii. W 1911 r., w Mediolanie, założył Grupę Akwarelistów lombardzkich. 
Akwarela była jego ulubioną techniką, choć stosował także olej i pastel. Twórczość jego 
cieszyła się dużą popularnością.
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23
Artysta nieokreślony 
(Rosja, XIX/XX w.) 

Myśliwy z dziewczyną

akwarela, papier, 19 × 13,7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. cyrylicą nieczytelnie l. d.

cena wywoławcza: 2 000 zł

24
Karol Wierusz-Kowalski 

(1869 Warszawa – 1953 Poznań)

Meteor. Studium konia, 1887 r.

akwarela, papier, 30 × 38,5 cm
sygn. i dat. p. śr.: K. Kowalski/23.4.87

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Kształcił się w Warszawie pod kierunkiem Ksawerego Pillatiego i Józefa Ryszkiewicza, następnie w Krakowie u Juliusza i Wojciecha 
Kossaków. W 1889 r. wyjechał do Monachium, gdzie, za radą stryja Alfreda Wierusz-Kowalskiego, uczył się w prywatnej szkole Stanisława 
Grocholskiego i Wacława Szymanowskiego, a także w tamtejszej akademii, w pracowni Gabriela von Hackla. Należał do monachijskiego 
Kunstvereinu. W roku 1899 osiadł w rodzinnym majątku Posada koło Konina. Wystawiał w warszawskiej Zachęcie, w Salonie Krywulta i Salonie 
Kulikowskiego. Twórczość jego cieszyła się dużym powodzeniem. W czasie I wojny światowej służył w wojsku, w latach międzywojennych 
prowadził w Poznaniu salon sztuki, wiele malował i wystawiał. Po II wojnie światowej zamieszkał w Poznaniu.
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25
R. Lange
(1 poł. XX w.)

Pejzaż 
nadmorski

pastel, papier, 
58 × 76,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: 
R. LANGE

cena wywoławcza:  
800 zł

26
Władysław Serafin 

(1905 Kraków – 1988 tamże)

Łódka

pastel, karton, 30,3 × 34 cm
sygn. p. d.: W. Serafin

cena wywoławcza: 1 900 zł •

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce 
pejzażowej. Wiele podróżował, malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki stały się tematem 
licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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27
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Brzeg morza we Włoszech

pastel, papier, 25,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 3 900 zł •

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m. in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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28
J. Kosiński 
(XIX/XX w.)

Wesele 
krakowskie

akwarela, papier, 
16 × 29 cm
sygn. p. d.: JKosiński

cena wywoławcza: 
1 500 zł

29
Władysław 
Stachowski 
(1852 Kuba – 
1932 Warszawa)

Zimą, 1932 r.

akwarela, papier, 
48 × 68 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
Stachowski 1932

cena wywoławcza: 
1 300 zł

Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. Osiedlił się na Kaukazie. Malował pejzaże, głównie morskie, oraz sceny rodzajowe 
i batalistyczne. Twórczość jego cieszyła się dużym powodzeniem. Podróżował wiele po Ameryce. Wyjeżdżał kilkakrotnie do Monachium, 
gdzie wystawiał w Glaspalast. Lata 1905–1918 spędził na Kaukazie, po czym osiedlił się w Warszawie. Wyjeżdżał w plenery nad Morze 
Bałtyckie. Wystawiał m.in. w warszawskiej Zachęcie i w krakowskim TPSP.
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30
Stanisław Gibiński 
(1882 Rzeszów – 1971 Katowice)

Po polowaniu

akwarela, papier, 49 × 69,5 cm
sygn. p. d.: S. Gibiński

cena wywoławcza: 6 500 zł •

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie poważny wpływ na jego twórczość 
wywarli J. Fałat i L. Wyczółkowski. Posługiwał się głównie techniką akwarelową, a tematami 
jego prac były pejzaże, sceny rodzajowe i polowania. Artysta wielokrotnie uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych i innych, a twórczość 
jego cieszyła się znacznym powodzeniem.



22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

31
Harry Schultz 
(1874 Elbląg – 1958 Schliersee)

Rozładunek w Gdańsku

kredka, ołówek, akwarela, papier, 
40 × 30 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Harry Schultz

cena wywoławcza: 2 500 zł •

Studia artystyczne odbył w akademii w Królewcu, a później w akademii monachijskiej 
pod kierunkiem A. Böcklina, W. Leibla, F. Lenbacha. Działał w Monachium i w Hausham. 
Schultz zajmował się malarstwem, a także grafiką. Malował portrety, jednak główną jego 
pasją była marynistyka. Z niezwykłą swobodą malował żaglowce, parowce, widoki portowe 
czy morskie. Jego prace znajdują się m.in. w Deutsches Schiffahrtsmeusem w Bremerhaven, 
muzeum w Ratyzbonie oraz Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku.
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32
Artysta 

nieokreślony 
(1 poł. XX w.)

Żuraw gdański, 
1938 r.

akwarela, papier, 
22,3 × 31,7 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. i dat. p. d.:  
H. S. (G?) 1938

na odwrocie nalepka 
z dedykacją: Drogiemu 

Makusiowi/Halszka/
Gdynia, 11.X.1938

cena wywoławcza: 
1 100 zł

33
Alfred Heide 

(1885 Magdeburg – 1930)

Ratusz wrocławski

akwarela, ołówek, 46 × 43 cm
sygn. p. d.: Heide Alfred/Breslau

cena wywoławcza: 2 400 zł

Kształcił się, mieszkał i tworzył 
w Berlinie. Malował pejzaże oraz 
miejską architekturę.
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Marynista i pejzażysta. Studiował w akademii monachijskiej pod kierunkiem Karla von Marra. Odbył wiele podróży studyjnych, m.in. do 
Norwegii, nad Morze Śródziemne, do Ameryki. Malował głównie pejzaże nadmorskie, łodzie, porty i osady rybackie. W czasie I wojny 
światowej pracował dla Wilhelma II, malując niemiecką flotę wojenną.

34
Claus Bergen 

(1885 Stuttgart – 
1964 Lenggries)

Łodzie rybackie

gwasz, tektura, 
20 × 30 cm
sygn. p. d.:  

CLAUS BERGEN

cena wywoławcza: 
1 200 zł •

35
Artysta 

nieokreślony 
(1 poł. XX w.)

Port, 1935 r.

akwarela, gwasz, 
papier, 32 × 46 cm

sygn. i dat. p. d.:  
B. F. Hoffman 

14.6.35

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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36
Matteo Falcone 
(XIX/XX w.)

Scena batalistyczna 
na morzu, 1870 r.

akwarela, papier, 
24,5 × 36,5 cm
sygn. p. d.: Matteo 
Falcone
Na odwrocie nalepka 
z napisem: Le Fregate 
cuirasse „La Couronne” 
arraisonnant le clipir
Americain ”Golden Rule” 
Mer du Nord Aout 1870 
au large d’Heligoland 
(Opancerzona fregata 
„La Couronne” zatrzy-
muje amerykański kliper 
„Golden Rule” Morze 
Północne, sierpień 1870)

cena wywoławcza: 
2 400 zł

37
Reuben Chappel 
(1870 Goole – 1940 Par)

Portret kapitański 
statku „Regina”

akwarela, gwasz, tektura, 
36 × 53 cm
sygn. l. d.: R. Chappel/
Goole, wzdłuż dolnej 
krawędzi napis:  
„REGINA” of BRAKE 
Capt. Crussing

cena wywoławcza: 
2 200 zł

Od wczesnych lat wykonywał rysunki statków, które sprzedawał lokalnym gazetom, zdobywając popularność w regionie, a zwłaszcza 
w swoim rodzinnym, portowym mieście Goole. Wyspecjalizował się w malowaniu „portretów kapitańskich”, stosując zarówno technikę 
akwarelową, jak i olejną. W 1904 r. osiadł w Kornwalii. Malował również pejzaże oraz zajmował się fotografią. Portrety kapitańskie 
powstawały przeważnie na życzenie armatorów. Naczelnym kryterium oceny ich wartości była precyzja w oddaniu szczegółów wyglądu 
i wyposażenia portretowanych jednostek. Wiele z nich było opatrzonych napisami, podającymi nazwę statku, portu macierzystego, często 
także nazwisko kapitana, a nawet armatora.
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38
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Sanie, 1934 r.

akwarela, papier, 17,5 × 34,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: KAROL KOSSAK/1934

cena wywoławcza: 3 400 zł •

biografia na str. 8

39
Karol Kossak 

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Wieś

akwarela, papier, 10 × 23,5 cm
sygn. p. d.: KKossak

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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41
Adam Setkowicz 
(1876 Kraków – 1945 tamże)

Wyjazd do miasta zimą

akwarela, papier, 14,5 × 30,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A. SeTKowicz

cena wywoławcza: 3 200 zł

40
Adam Setkowicz 

(1876 Kraków – 1945 tamże)

Przed chałupą

akwarela, papier, 16 × 30,5 cm
sygn. l. d.: A. SeTKowicz

cena wywoławcza: 2 400 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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42
Z. Rogowski 
(XX w.)

Pejzaż wileński

pastel, papier, 53,5 × 36 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Z. Rogowski

cena wywoławcza: 1 400 zł

43
Louis Charles Crespin 

(1892 Saint-Josse-ten-Oode – 1953)

Wnętrze kościoła

akwarela, papier, 69 × 58,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: l. ch. crespin

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Kształcił się w brukselskiej akademii. Był artystą 
wszechstronnym. Uprawiał malarstwo sztalugowe 
i monumentalne, wykonywał projekty witraży, zaj-
mował się grafiką użytkową. Znamiennym motywem 
jego twórczości są wnętrza kościołów, ale także sceny 
rodzajowe, wykonane przeważnie techniką akwareli.
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44
Zygmunt Karolak 
(1905 Kościelec – 1999 Sopot)

Akt, 1966 r.

tempera, karton, 55 × 41 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Karolak oraz opis. niżej:  
AKT 1966 76 temp 55 × 41

cena wywoławcza: 4 300 zł •

W latach 1925–1930 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Weissa, W. Jaroc-
kiego, J. Wojnarskiego i X. Dunikowskiego. Po studiach osiadł w Kaliszu, gdzie pracował 
jako nauczyciel rysunku w tamtejszych gimnazjach. Od 1952 roku wykładał w gdańskiej 
PWSSP. Był malarzem, rysownikiem i grafikiem. Malował portrety bliskich i znajomych, 
sceny rodzajowe (m.in. z życia Cyganów), zwierzęta, pejzaże (widoki Sopotu, kaszubskich 
wsi czy rodzinnego Kalisza). Interesującym tematem w jego twórczości są również martwe 
natury o syntetycznej kompozycji i subtelnej kolorystyce. Niemal szkicowe prace zachwycają 
prostotą i doborem barw.
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45
Adam Batycki 
(1886 Przemyśl  
– 1970 Poznań)

Panorama 
Lwowa (widok 
na kościół 
Dominikanów)

akwarela, papier, 
43 × 60 cm
sygn. l. d.: 
A. Batycki

cena wywoławcza: 
1 900 zł •

46
Artysta nieokreślony 

(XIX/XX w.)

Wnętrze salonu

akwarela, gwasz, papier, 
22 × 28 cm

sygn. p. d.: NZЕНYА

cena wywoławcza: 2 800 zł

Malarz i architekt. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Specjalizował się w technice akwareli. Dzieła artysty zdradzają 
jego pasję architektoniczną. Motywy kościołów, cerkwii, czy chat były, obok pejzażu, częstym tematem jego prac.
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Kształcił się w École des Beaux-Arts w Awinionie. Zadebiutował 
z dużym powodzeniem w roku 1912, wystawiając z Grupą Trzy-
nastu. Malował przeważnie prowansalskie pejzaże, również ze 
sztafażem, widoki miast, portów, łodzi rybackich i plaż. Uznawany 
przez ówczesną krytykę za jednego z najbardziej utalentowanych 
artystów swojego pokolenia. W 1935 r. otrzymał tytuł Kawalera 
Legii Honorowej.

47
Joseph Hurard 

(1887 Awinion – 1956 Martigues)

Scena w parku

tempera, tektura, 25,5 × 20,5 cm
sygn. p. d.: J. Hurard

cena wywoławcza: 1 500 zł •

48
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Pomnik konny  
Jana III Sobieskiego

pastel, papier, 46,5 × 30 cm  
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Serafin

Praca przedstawia lwowski pomnik Jana III Sobieskiego (1898, 
proj. Tadeusz Barącz). Po wojnie został przekazany do Warszawy 
i ustawiony w Wilanowie (1950–1964), a następnie umieszczony 
w Gdańsku, gdzie znajduje się do dziś.

cena wywoławcza: 1 900 zł •

biografia na str. 18
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49
Maja Berezowska 

(1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)

Przy stole

akwarela, tusz, papier, 48 × 32,5 cm
sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 2 400 zł •

50
Raoul Dufy 
(1877 Hawr – 1953 Forcalquier)

Portret mężczyzny

litografia barwna, papier, 54 × 39,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. ołówkiem p. d.:  
Raoul Dufy/12/150

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Wybitny francuski malarz i grafik. Artysta pierwotnie kojarzony z ugru-
powaniem fowistów, po I wojnie światowej rozwinął swój własny, 
oryginalny styl, charakteryzujący się czystymi barwami i finezyjną 
kreską. Dufy odnosił sukcesy również na innych polach. Był twórcą 
scenografii teatralnych, projektował tekstylia i ceramikę.

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



33AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

W latach 1923–1930 studiował w Szkole Sztuk Pięknych w War-
szawie. Zajmował się plakatem, scenografią filmową i teatralną, 
a przede wszystkim ilustracją książkową; tworzył lekkie i swobodne 
rysunki tuszem, lawowane akwarelą, gwaszem lub temperą; 
ilustrował m.in. Powiastki filozoficzne Woltera (1948 r.), Potop 
H. Sienkiewicza (1949 r.), Monachomachię I. Krasickiego (1953 r.).

51
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Scena rokokowa

tusz, akwarela, papier,  
29, 8 × 20,5 cm
sygn. p. d.: AU

cena wywoławcza: 800 zł •

52
Antoni Uniechowski 

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Scena w galerii

tusz, akwarela, papier, 28 × 20 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: AU

cena wywoławcza: 1 400 zł •
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53
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Malarka

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

cena wywoławcza: 550 zł •

54
Antoni Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

Tancerka

tusz, papier, 20,5 × 14,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: A.U.

cena wywoławcza: 550 zł •

biografia na str. 33
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55
Józef Hałas 
(1927 Nowy Sącz – 2015 Wrocław)

Akt

tusz, papier, 41,5 × 29,2 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JH

cena wywoławcza: 1 900 zł •

Studiował we wrocławskiej PWSSP pod kierunkiem E. Gepperta. Należał do ugrupowania 
Szkoła Wrocławska (od 1967 r. Grupa Wrocławska). Ewolucja jego twórczości zmierzała 
w kierunku syntetyzacji formy, aluzyjności. Zainteresowania jego koncentrowały się głównie 
na naturze, pejzażu, unikał przy tym realistycznych przedstawień. Operował kolorem, fakturą. 
Szczególnie bliski był artyście pejzaż rodzinnych stron, okolic Nowego Sącza. Tworzył cykle 
obrazów, m. in. „Figury”, „Drogi”, „Góry”, „Podziały”. Brał udział w ponad 300 wystawach, 
zarówno zbiorowych, jak i indywidualnych. Za swoją twórczość otrzymał wiele odznaczeń, 
m. in. Złoty Medal „Zasłużony kulturze Gloria Artis”.
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W latach 1905–1910 studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisławskiego i J. Mehoffera. W 1913 r. odbyła się pierwsza 
indywidualna wystawa prac artysty w krakowskim TPSP. Od roku 1918 związany był z ugrupowaniem Formiści. W tym okresie sformułował 
teorię sztuki i wprowadził kategorię estetyczną Czystej Formy, która stanowi istotę dzieła sztuki jako jedność składających się na nią wielu 
rozmaitych elementów jakościowych. W 1925 r. powołał do istnienia Firmę Portretową, w ramach której wykonywał portrety na zamówienie. 
Charakteryzują się one doskonałym wyczuciem fizjonomii portretowanej osoby, wyrazistym modelunkiem światłocieniowym i płynnym 
kontury o młodopolskiej proweniencji. Abstrakcyjne tła złożone z zachodzących na siebie płaszczyzn obwiedzionych grubą linią stanowiły 
reminiscencję formistycznych doświadczeń.

56
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret kobiety z warkoczami, 
1931 r.

pastel, papier, 65 × 52 cm,  
sygn. i dat. śr. d.: NΠP (T.E)  
Witkacy 1931/10/XII

Prezentowany portret Witkacy zakwalifiko-
wał do typu „E”, który zakładał „dowolną 
interpretację psychologiczną, według intuicji 
firmy”. W praktyce wizerunki takie otrzymy-
wały panie, których uroda budziła uznanie 
artysty. Portret z pewnością nawiązuje do 
młodopolskiego stereotypu femme fatale, 
kobiety demonicznej, który fascynował 
Witkacego w okresie młodości, do którego 

powracał w różnych formach przez całe ży-
cie. Adnotacje przy sygnaturze informują, że 
wykonując ten obraz artysta nie pił alkoholu, 
natomiast palił papierosy. 

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Polska. 
Obraz posiada ekspertyzę dr Anny 
Żakiewicz, witkacologa.

cena wywoławcza: 105 000 zł
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57
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory  
na Polesiu)

Portret kobiety, 1924 r.

pastel, węgiel, papier, 62,5 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat.: Ign. Witkiewicz/T.B. 1924

Prezentowany obraz należy do portretów 
określanych przez artystę jako „rodzaj 
charakterystyczny bez cienia karykatu-
ry…”. Tożsamość przedstawionej kobiety 
nie jest znana. Tłem dla portretu, zna-

miennym dla prac artysty z tego okresu, 
szczególnie wykonanych w Zakopanem, 
jest syntetycznie ujęty pejzaż górski. 
Można zatem domniemywać, że właśnie 
w Zakopanem powstał prezentowany na 
aukcji wizerunek. Portret starszej pani 
wykonany w 1924 r. jest niezwykle inte-
resującym przykładem twórczości artysty 
w krytycznym dlań momencie życia 
– dosłownie na chwilę przed heroiczną 
decyzją zrezygnowania z twórczości stricte 

artystycznej (…) na rzecz  
działalności komercyjnej…”  
(z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz)

Pochodzenie: 
kolekcja prywatna, Polska. Depozyt 
w Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku w latach 2007–2017. Obraz 
posiada ekspertyzę dr Anny Żakiewicz, 
witkacologa.

cena wywoławcza: 88 000 zł
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58
Stanisław Rejchan 
(1858 Lwów – 1919 Kraków)

Akt we wnętrzu

akwarela, papier, 
59 × 74,5 cm
sygn. l. d.: St. Rejchan
na odwrocie naklejka Towarzy-
stwa Artystów Polskich

cena wywoławcza: 2 800 zł

59
Teodor Grott 

(1884 Częstochowa – 
1972 Kraków)

Martwa natura z różami

akwarela, tektura, 
46,5 × 66 cm

sygn. p. d.: Teod. Grott

cena wywoławcza:  
4 400 zł •

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował naukę we Włoszech, podróżował do Paryża 
i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, 
akty, martwe natury, w tym szczególnie z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.

Malarz, rysownik i pedagog. Studiował w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w Paryżu, gdzie stał się modnym portrecistą wyższych 
sfer. Wykonywał reportażowe rysunki, cieszące się dużym powodzeniem, dla wielu ilustrowanych pism francuskich i krajowych. Twórczość 
swoją prezentował na salonach paryskich, w TPSP w Krakowie i Lwowie, warszawskiej Zachęcie oraz w salonach Krywulta i Rychlinga. 
W roku 1896 artysta osiadł we Lwowie, gdzie aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta. Wykładał w Szkole Przemysłowej, pełnił 
funkcję prezesa TPSP i Związku Artystów Polskich.
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60
Lucjan 

Jagodziński 
(1897 Pawłocz/

Ukraina – 
1971 Warszawa)

Odpoczynek, 
1941 r.

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

Jagodziński/41

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

61
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Kwiaty w wazonie

akwarela, papier, 59,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: W Serafin

cena wywoławcza: 1 200 zł •

biografia na str. 18

W latach 1914–1922 kształcił się kolejno w Szkole Rysunku 
i Malarstwa Aleksandra Muraszki w Kijowie, w petersburskiej 
Akademii Sztuk Pięknych oraz w prywatnej szkole Konrada 
Krzyżanowskiego w Warszawie. W latach 1930–1933 był 
asystentem w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Malował 
kompozycje figuralne, portrety i akty. Głównym nurtem 
jego twórczości była jednak grafika użytkowa. Projektował 
ilustracje, znaczki, plakaty. Wystawiał m. in. w warszawskiej 
Zachęcie. Współpracował z Wydawnictwem Artystyczno-
-Graficznym, z Filmem Polskim oraz kwartalnikiem „Świat 
Mody”.
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62
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Tuchola, 1921 r.

akwarela, papier, 34 × 48 cm
sygn. i dat. p .d.: Mokwa/Tuchola 1921

Lit.: Marian Mokwa, katalog wystawy 
jubileuszowej, Muzeum Narodowe 
w Gdańsku, lipiec–sierpień 1979, 
kat. 15

cena wywoławcza: 5 000 zł •

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie “Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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63
Rafał Malczewski 
(1892 Kraków–1965 Montreal)

Koniec lata

akwarela, papier, 38 × 55,5 cm
sygn. p. d.: Rafał Malczewski

cena wywoławcza: 11 000 zł •

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł 
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie 
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował 
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także 
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim 
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidual-
nych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. 
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za 
swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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64
W. Wolfermann 

(XX w.)

Wiejski pejzaż

akwarela, 
gwasz, papier, 
32,5 × 48 cm

sygn. l. d.:  
W. Wolfermann

cena wywoławcza: 
700 zł

65
Zygmunt Bujnowski 
(1895 Kutyłowo-Perysie – 1927 Tykocin)

Pejzaż podlaski, 1925 r.

akwarela, papier, 26,5 × 20,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Bujnowski Z./1925

cena wywoławcza: 1 600 zł

Kształcił się w akademii petersburskiej oraz w Polskiej Szkole Sztuk Pięknych w Kijowie, pod kierunkiem Konrada Krzyżanowskiego. 
Malował głównie nastrojowe pejzaże, ukazujące rozległe łąki, skupiska drzew czy doliny rzeczne. Drugą grupę prac artysty stanowią motywy 
architektoniczne, na które składają się przedstawieni a kościołów, synagog, cerkwi i dworków z terenu Podlasia. Brał udział w wojnie 
polsko-bolszewickiej, zostając ciężko rannym. W 1926 r. zaprezentował swoją twórczość podczas wystawy indywidualnej w Białymstoku. 
Wystawiał również w Grodnie oraz w warszawskiej Zachęcie.
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66
Antoni Wippel 
(1882 Mikuszowice 
– 1969)

Janowiec

akwarela, papier, 
22,5 × 31,5 cm
sygn. p. d.: AWippel/
JANOWIEC

cena wywoławcza: 
550 zł •

Studiował w krakowskiej Wyższej Szkole Przemysłowej oraz w Akademii Sztuk Pięknych, pod kierunkiem J. Fałata i W. Weissa. Po I wojnie 
światowej mieszkał w Krakowie i Łodzi. Podróżował do Włoch i Francji. W roku 1929 miał indywidualną wystawę w warszawskiej Zachęcie. 
Malował pejzaże, portrety i martwe natury, posługując się przeważnie techniką akwareli.

Studiował w PWSSP w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do 
krajów europejskich, ale także do Afryki i na Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce 
i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował ponadto 
pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość 
artysty jest różnorodna tak pod względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.

67
Henryk 
Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 
Gdynia)

Kamień, 1974 r.

akwarela, 
ołówek, papier 
47,5 × 73,5 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. l. d.: 
H. Baranowski/
Kamień 1974

cena wywoławcza: 
1 200 zł •



44 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

68
Stanisław Czajkowski 
(1878 Warszawa – 
1954 Sandomierz)

Odbudowa  
Kolumny Zygmunta

akwarela, papier, 38 × 50,5 cm

cena wywoławcza: 900 zł •

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

69
Zofia Stankiewicz 
(1862 Ryźna/Ukraina  
– 1955 Warszawa)

Sieci rybackie

akwatinta, papier, 
29 × 38,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Zofia 
Stankiewicz, opis. ołówkiem  
p. d.: Sieci rybackie

cena wywoławcza: 1 600 zł •

Rozpoczętą pod kierunkiem J. Schreidera edukację artystyczną kontynuowała w Szkole Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, zaś od 1880 r. 
w paryskiej Académie Julian u T. Robert-Fleury’ego, P. Delaroche’a, J.-P. Laurensa i W. A. Bouguereau. W 1883 r. powróciła do Warszawy. 
Współpracowała z czasopismami: „Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany”, „Bluszcz” i „Wędrowiec”. Wystawiała w Zachęcie oraz na wystawach 
sztuki kobiecej. Malowała martwe natury i pejzaże; z technik graficznych uprawiała akwafortę i akwatintę. Najczęściej podejmowała tematykę 
pejzażu miejskiego. Jej prace prezentują zabytkową architekturę Wilna, Warszawy, Krakowa i Pomorza.
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70
Maurice Boitel 

(1919 Tillières-sur-Avre  
– 2007 Audresselles)

W porcie

litografia barwna, papier, 
44 × 58,5 cm  

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.:  
Maurice Boitel, opis.  

ołówkiem l. d.: 
183|275

cena wywoławcza:  
800 zł •

Kształcił się w szkołach sztuk pięknych w Boulogne-sur-Mer, Amien, Dijon i w Paryżu. Poza Francją malował m. in. w Hiszpanii, Włoszech 
i Algierii. Tematami jego prac, wykonywanymi przeważnie techniką akwareli, były pejzaże, porty, barki na plażach, portrety. Dużo wystawiał, 
zwłaszcza w Paryżu, m. in. w Salon des Artistes Indépendants, Salon d’Automne, Salon des Artistes Français. Był laureatem wielu 
prestiżowych nagród.

71
Antoni Wippel 

(1882 Mikuszowice  
– 1969)

Port w Gdyni

akwarela, papier, 
33,5 × 48 cm

sygn. l. d.: A. Wippel

cena wywoławcza: 
1 600 zł •

biografia na str. 43
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72
Adam Haupt 
(1920 Kraków  
– 2006 Sopot)

Łodzie przy 
brzegu, 1994 r.

akwarela, papier, 
18 × 29 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. ołów-
kiem p.d.: Adam 
Haupt 94

cena wywoławcza: 
700 zł •

73
Władysław 
Stachowski 
(1852 Kuba  
– 1932 Warszawa)

Przy brzegu, 
1929 r.

akwarela, ołówek, 
papier, 12 × 21 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.:  
W. Stachowski/1929

cena wywoławcza: 
1 200 zł

biografia na str. 29

Studiował malarstwo na ASP w Krakowie oraz architekturę na politechnikach lwowskiej i krakowskiej. Od 1948 roku związany jako 
wykładowca z PWSSP w Gdańsku, w której, w latach 1962–65, piastował stanowisko rektora. Jest autorem i współautorem licznych 
pomników, m.in. „Pamięci Ofiar Obozu Zagłady” w Treblince oraz „Obrońców Wybrzeża” na Westerplatte.
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Uczył się rysunku u F. Słupskiego w Warszawie, a następnie studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem K. Stabrowskiego, 
F. Ruszczyca i K. Krzyżanowskiego. W okresie międzywojennym mieszkał w Warszawie. Podróżował do Włoch, Francji, Niemiec, Anglii, 
Hiszpanii, Jugosławii, na Węgry i do Maroka. W latach 1921–25 wykładał w warszawskiej SSP. Od 1912 regularnie wystawiał w Towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych. W latach 1927 i 1933 został odznaczony brązowym i złotym medalem. Wystawiał też w warszawskim Salonie 
Garlińskiego oraz w Lublinie, Krakowie i w Gdyni, a w 1935 w Berlinie. Po II wojnie światowej mieszkał w Szczecinie. Był wybitnym 
akwarelistą. Malował martwe natury i portrety, a przede wszystkim krajobrazy i architekturę.

74
Adam Haupt 

(1920 Kraków – 
2006 Sopot)

Vlora – uliczka, 
1955 r.

akwarela, papier, 
21 × 30 cm w świe-

tle passe-partout
sygn., dat. i opis. 

ołówkiem p. d.: 
Vlora uliczka  
IX 55 Haupt

cena wywoławcza: 
650 zł •

75
Tadeusz 

Nartowski 
(1892 Zręby 

k. Łomży –  
1971 Szczecin)

Pejzaż 
z żaglówką, 

1953 r.

akwarela, papier, 
27,5 × 45 cm 

w świetle oprawy
sygn. i dat. l. d.: 
Nartowski 53 r.

cena wywoławcza: 
1 000 zł •
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76
Zygmunt Karolak 
(1905 Kościelec  
– 1999 Sopot)

Podkuwanie 
konia, 1976 r.

tempera, papier, 
47 × 67 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. i opis. u dołu: 
Podkuwanie konia 
Karolak oraz poniżej 
ołówkiem: Podku-
wanie konia 1976 
tempera 47 × 67

cena wywoławcza: 
3 000 zł •

biografia na str. 29

77
Zenon 
Aniszewski 
(ur. 1948 Grudziądz)

Konie w galopie, 
2019 r.

akwarela, papier, 
37,8 × 64 cm
sygn. i dat. p. d.: 
Aniszewski/2019

cena wywoławcza: 
500 zł

Kształcił się w gdańskiej akademii pod kierunkiem J. Feldmana. Pasją artysty są konie, które uczynił przewodnim tematem swojej malarskiej 
twórczości. Ukazuje je ze znawstwem i wrażliwością na ich piękno. Przedstawienia zwierząt, przeważnie w ruchu, podczas wyścigów 
czy wypasu, pełne są dynamiki, uzyskanej dzięki pewnym, szybkim pociągnięciom pędzla, zróżnicowanej, żywej plamie barwnej. Artysta 
chętnie tworzy w technice akwareli. Poza końmi, tematami jego prac bywają pejzaże oraz scenki rodzajowe. Twórczość swoją prezentował 
na wystawach w Polsce i za granicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Niemczech i Austrii.
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W latach 1901–1904 studiował malarstwo w Petersburgu 
u J. Wołkowa, W. Makowskiego i N. Dubowskoja. W roku 
1918 przybył do Polski. Początkowo mieszkał w Woli 
Sosnowej na Kujawach, zaś od 1932 r. we Włocławku. 
Twórczość artysty jest obrazowaniem jego licznych podróży, 
szczególnie do północnej Afryki. Odzwierciedla jego fascynację 
egzotyką odwiedzanych krajów, wśród których szczególną rolę 
odgrywał Egipt. W artystycznym dorobku Laszenki dominują 
kompozycje ukazujące codzienne życie ich mieszkańców, 
widoki miast, bazarów, oaz, Arabów przemierzających pusty-
nie na wielbłądach, wizerunki kobiet o egzotycznej urodzie. 
Prace artysty wykazują bogactwo efektów kolorystycznych 
i światłocieniowych. Poza malarstwem Laszenko uprawiał 
również grafikę. Prace swoje prezentował podczas licznych 
wystaw, w tym indywidualnych, tak w kraju, jak i za granicą; 
m.in. od roku 1921 regularnie wystawiał w warszawskiej 
Zachęcie. Duża część dorobku artysty uległa zniszczeniu 
bądź zaginęła w czasie II wojny światowej.

78
L. J. Scott
(XIX/XX w.)

Chłopiec  
na plaży

akwarela, papier, 
24 × 33 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
L. J. SCOTT

cena wywoławcza: 
2 400 zł

79
Aleksander Laszenko 

(1883 Annówka – 1944 Włocławek)

Beduin, 1933 r.

drzeworyt barwny, papier, 47 × 43 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. ołówkiem l. d.: Laszenko oraz 
opis. i dat. p. d.: drzeworyt 1933

cena wywoławcza: 900 zł
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80
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kosaćce, ok. 1899 r.

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, papier, 35,2 × 25,2 cm 
w świetle passe-partout
poplamienia, przetarcia

cena wywoławcza: 1 100 zł

81
Kazimierz Podsadecki 

(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Letni pejzaż, 1960 r.

akwarela, papier, 26 × 33,5 cm
sygn. p. d.: PODSADECKI,  

dat. l. d.: 6.7.1960

cena wywoławcza: 1 400 zł •

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

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego 
i J. Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał m.in. 
do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był 
jednym z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od 
mistrza przejął niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek 
do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola, Spiszu, 
Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o rów-
nomiernym natężeniu barw, stosując niewielkie napięcia walorowe. 
W latach młodzieńczych artysta syntetyzował formy, budował kształty 
dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszcze-
gólne elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Artyście udało się 
wyzwolić spod wpływu mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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82
Marian Szczerbiński 
(1900–1981)

Mimozy

pastel, tektura, 50 × 69,5 cm
sygn. p. d.: MSzczeRBIŃSKi

cena wywoławcza: 5 500 zł •

Malarz związany ze środowiskiem krakowskim. Znany głównie jako autor martwych natur 
z kwiatami. Malował również pejzaże, architekturę miasta Krakowa oraz sceny z życia 
pobliskich wsi.
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83
Jakub Zucker 
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Portret klauna

olej, papier, 59 × 39 cm
sygn. p. d.: J. ZUCKER

cena wywoławcza: 3 000 zł •

Studiował w szkole artystycznej “Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 
r. wyjechał do Nowego Jorku, który stał się – naprzemiennie z Paryżem – miejscem jego 
zamieszkania. Odbył szereg podróży, m. in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku 
i Izraela. Okres II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się 
w podparyskim Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. 
Wielokrotnie eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny 
rodzajowe i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący 
jasną paleta barwną i impastem.
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84
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Martwa natura

gwasz, papier, 71,8 × 55,9 cm
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 50 000 zł •

Początkowo studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 kontynuował 
naukę w krakowskiej ASP; w 1922 r. uczęszczał do prywatnej pracowni A. Archipenki 
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem École de Paris. Dwa 
lata później osiadł we Francji na stałe. Uczestniczył w paryskich Salonach, wystawiał w wielu 
galeriach Paryża, m.in.: Bernheim, de France, Le Portique. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W kraju artysta należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa 
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego Jorku. Współpracował z Associated 
American Artists Gallery i French Art Gallery; przez wiele lat wykładał w Art Students League. 
W początkowej fazie sztuka Menkesa bliska była estetyce fowizmu. Powracającym wciąż 
tematem były także sceny z życia Żydów. Z czasem ekspresja obrazów artysty pogłębiła 
się; Menkes zaczął budować formy wyłącznie plamą barwną, nakładając farbę szybko 
i spontanicznie. Gama kolorystyczna uległa zawężeniu do nasyconych brązów, żółcieni, 
czerwieni, zieleni i aksamitnej czerni; mocny, zmysłowy kolor artysta rozgrywał w wielu 
niuansach nadając mu wewnętrzny blask. Syntetycznie traktowane postacie obrysowywał 
wyrazistym, miejscami zanikającym konturem.
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85
Zdzisław 
Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa 
– 2005 Gdańsk)

Wiejskie chaty

akwarela, papier, 
20 × 31 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem 
l. d.: Z. Kałędkie-
wicz

cena wywoławcza: 
450 zł •

86
Zygmunt Karolak 
(1905 Kościelec 
k. Kalisza – 
1999 Sopot)

Chmielno, 
1951 r.

akwarela, ołówek, 
papier, 16,5 × 28 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn., dat. i opis. 
l. d.: ZygmKarolak 
Chmielno 1951 r.

cena wywoławcza: 
850 zł •

biografia na str. 29

Malarz, publicysta, pedagog. W 1930 roku debiutował na łamach prasy jako poeta. Pod koniec lat 30. rozpoczął studia w ASP w Krakowie. 
Uczęszczał do pracowni W. Jarockiego i K. Sichulskiego. Przerwaną wybuchem wojny naukę kontynuował na lwowskiej politechnice u W. Lama. 
W czasie okupacji działał w AK. Po wojnie osiedlił się w Gdyni, a następnie w Gdańsku-Oliwie. Dyplom uzyskał w gdańskiej PWSSP (1955 r.). 
Od 1945 r. pracował w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, następnie w Państwowym Liceum 
Sztuk Plastycznych w Gdyni-Orłowie. W latach 1957–1962 był wykładowcą PWSSP w Gdańsku. W początkowej fazie twórczości malował 
niezwykle barwne pejzaże w duchu koloryzmu, by następnie ograniczyć paletę barw i zwrócić się ku syntezie – przetwarzał rzeczywistość 
w subiektywny i niepowtarzalny sposób.
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Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, 
Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po 
Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację 
na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję 
rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z najwięk-
szych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji 
ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się 
w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji 
barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła 
się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę 
tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych 
natur z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.

87
Wojciech Weiss 

(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków) 

Studium drzewa

akwarela, papier, 29 × 21 cm  
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 2 200 zł •

88
Zdzisław Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Studium modelki

akwarela, papier, 47,5 × 34,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 950 zł •
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90
Jerzy Groszang 

(1929 Hayange/Francja  
– 2004 Dębowa Góra)

Mauzoleum Poznańskiego

akwarela, papier, 59 × 45 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Groszang.

cena wywoławcza: 4 200 zł •

89
Wacław Zaboklicki 
(1879 Zakrzew – 1959 Warszawa)

Samotna brzoza

pastel, papier, 70,5 × 50 cm
sygn. l. d.: WZaboklicki

cena wywoławcza: 3 000 zł •

W latach 1897–1899 uczył się w warszawskiej Klasie Rysun-
kowej W. Gersona, zaś w latach 1901-1903 uczęszczał do 
akademii monachijskiej, do pracowni  K. Marra i A. Ažbégo. 
Studia uzupełniał w paryskiej Académie Colarossi. W latach 
1898-1912 podróżował  do Rosji, Francji i Włoch. Mieszkał 
w Płocku,  podczas I wojny światowej w Rosji, a następnie 
w Warszawie. Malował przede wszystkim pejzaże, posługując 
się przeważnie techniką pasteli. Na twórczość jego silnie 
oddziałało malarstwo francuskie, zwłaszcza impresjonistyczne. 
Od 1922 r. należał do Koła Marynistów Polskich, działającego 
przy warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.
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91
Jerzy Groszang 
(1929 Hayange/Francja  
– 2004 Dębowa Góra)

Pejzaż znad Pilicy

akwarela, gwasz, papier, 42 × 56 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Groszang

cena wywoławcza: 4 400 zł •

Kształcił się w krakowskiej akademii. Znany jest głównie jako scenograf. Tworzył projekty 
scenografii do filmów fabularnych, spektakli teatralnych i telewizyjnych. Pracował m. in. przy 
realizacji „Pana Wołodyjowskiego”. Uprawiał również malarstwo, zwłaszcza akwarelowe. 
Malował nastrojowe pejzaże wiejskie, a także widoki Łodzi.
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92
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Przy brzegu

akwarela, papier, 49 × 61 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 1 800 zł •

biografia na str. 40
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93
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty

gwasz, papier, 80 × 67 cm  
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 10 000 zł •

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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94
Zygmunt Karolak 
(1905 Kościelec 
k. Kalisza – 1999 
Sopot)

Pejzaż, 1936 r.

akwarela, papier, 
18,6 × 26 cm  
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. p. i l. d.:  
ZKarolak 1936.

cena wywoławcza: 
950 zł •

biografia na str. 29

95
Zdzisław Kałędkiewicz 
(1913 Częstochowa – 2005 Gdańsk)

Pejzaż, 1938 r.

akwarela, papier, 23,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.:  
Z. Kałędkiewicz/38 r.

cena wywoławcza: 400 zł •

biografia na str. 54 biografia na str. 59

biografia na str. 75
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96
Kazimierz 
Ostrowski 

(1917 Berlin – 
1999 Gdynia)

Paryż, 1973 r.

pastel, papier, 
31 × 39,5 cm

sygn. i dat. p. d.: 
K. OSTROWSKI 73

cena wywoławcza: 
1 900 zł •

97
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Pejzaż jesienny

pastel, papier, 
21 × 31 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. ołówkiem l. d.: 
Suchanek

cena wywoławcza: 
2 500 zł •

biografia na str. 59

biografia na str. 75
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98
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda/Rumunia – 
1950 Kraków)

Wenecja

ołówek, papier, 21 × 26 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 1 100 zł •

biografia na str. 55

99
Henryk Epstein 
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz?)

Na ulicy

tusz, akwarela, papier, 17 × 21 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Epstein

cena wywoławcza: 1 600 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena w Łodzi. Ok. 1910 r. wyjechał na studia do 
Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Na Montparnasse, 
w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów (Epstein miał tam pracownię do 1938 r.), przebywał wraz z zaprzyjaźnionymi 
z nim: M. Chagallem, A. Modiglianim, Ch. Soutinem. W latach 1920–30 malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. 
Od początku lat 20-tych wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna w paryskiej Galerie 
Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował 
w technice olejnej, uprawiał również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość Cézanne’a oraz 
fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.
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100
Wojciech Fangor 
(1922 Warszawa – 2015 Warszawa)

Na Bałtyku, 1950 r.

flamaster, papier, 65 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Fangor 50

cena wywoławcza: 6 500 zł •

W l. 1940–1944 odbył prywatne studia u T. Pruszkowskiego i F. Szczęsnego Kowarskiego. 
W 1946 r. otrzymał dyplom w warszawskiej ASP. W czasie socrealizmu tworzył w nurcie 
realistycznym. Z tego okresu pochodzi sztandarowy obraz artysty Matka Koreanka, za który 
otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Warszawie. Współtworzył 
Polską Szkołę Plakatu. W latach 1954–62 był pedagogiem na Wydziale Grafiki warszawskiej 
akademii. W  1966 roku wyjechał z Polski, kolejno podróżował do Wiednia, Paryża, Berlina 
oraz do Stanów Zjednoczonych. Do najbardziej charakterystycznych prac artysty należą, 
tworzone do końca lat 60-tych, nawiązujące do op-artu przedstawienia okręgów o rozmytych, 
mglistych krawędziach, odznaczające się wibrującą barwą. Kompozycje optyczne, również 
z wykorzystaniem falistych linii, malował do połowy lat 70., by w połowie tej dekady powrócić 
do malarstwa figuratywnego. W 1970 roku odbyła się wystawa indywidulana prac artysty 
w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku.
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101
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt

tusz, kredka, gwasz, papier, 
33,5 × 36,3 cm
sygn. l. d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 850 zł •

102
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt leżący

tusz, kredka, akwarela, 
papier, 22 × 32 cm
sygn. p. d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 850 zł •

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma 
prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od 
trzech lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie grafik i stworzenie muzeum artysty oraz 
naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.
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103
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Krystyna w fioletowej bluzce, 
1954 r.

akwarela, gwasz, papier, 38 × 28 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Szancenbach 54 

Praca opisana i reprodukowana w kata-
logu wystawy Szancenbach – pogodny 
pesymista, Salon Dzieł Sztuki Connais-
seur, Kraków, kwiecień 2019, s. 18

cena wywoławcza: 3 600 zł •

Podjętą w roku 1940 naukę w krakowskiej Kunstgewerbeschule, pod kierunkiem S. Kamoc-
kiego, J. Mehoffera i A. Jurkiewicza, kontynuował po jej zamknięciu w 1943 r. samodzielnie. 
W 1945 r. zaczął uczęszczać do akademii w Krakowie, kształcąc się w pracowniach W. Weissa 
i E. Eibischa. Od roku 1948 uczył na macierzystej uczelni rysunku, liternictwa, projektowania 
graficznego i technik graficznych; od 1972 r. zaś prowadził pracownię malarstwa sztalugowe-
go. W latach 1987–1993 przez dwie kadencje był rektorem krakowskiej uczelni. Należał do 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Twórczość Szancenbacha wpisuje się w nurt polskiego 
koloryzmu. Artysta malował pejzaże, martwe natury, widoki wnętrz, sceny ogrodowe. Obrazy 
jego pełne są ekspresji, o której w dużej mierze stanowią zróżnicowana faktura oraz walory 
kolorystyczne. Poza malarstwem zajmował się także grafiką, projektowaniem (plakatów, 
okładek itp.), malarstwem monumentalnym i filmem rysunkowym. Uczestniczył w wielu 
wystawach ogólnopolskich i zagranicznych. Jego prace znajdują się w zbiorach między 
innymi Muzeów Narodowych w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, w Galeria Uffizi 
we Florencji.
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104
Klara Joskowicz 
(ur. 1918 r.)

Martwa natura z jabłkami

pastel, papier, 73,5 × 53,5 cm
sygn. l. d.: K. JOSKOWICZ

cena wywoławcza: 2 200 zł

105
Lena Subota 
(ur. 1962 r.)

Gdańsk, Długi Targ

grafika podmalowywana, papier, 15 × 18 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Subota, opis. ołówkiem 
l. d. Gdańsk, Długi targ 21/60

cena wywoławcza: 450 zł •

Kształciła się w Wyższej Szkole Artystyczno-
-Przemysłowej im. Wiery Muchiny (dziś 
Sankt-Petersburska Akademia Wzornictwa 
Przemysłowego). Uprawia malarstwo, grafikę 
i fotografię artystyczną. Mieszka w Sankt 
Petersburgu, a o uznaniu, jakim cieszy się jej 
twórczość świadczą zaproszenia do współpracy 
takich instytucji, jak: Ermitaż, Teatr Mariinsky 
czy Teatr Bolszoj.
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106
Chaim Goldberg 
(1917 Kazimierz Dolny  
– 2004 Boca Raton)

Weselny taniec, 1996 r.

akwarela, tusz, papier, 76 × 101,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Chaim Goldberg 96

cena wywoławcza: 9 000 zł •

Malarz i rzeźbiarz żydowskiego pochodzenia. Dzięki stypendium od Henryka Kuny i Saula 
Silbersteina artysta mógł podjąć studia na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem 
Z. Pronaszki. Edukację kontynuował w warszawskiej ASP, gdzie zetknął się z H. Gotliebem, 
X. Dunikowskim i T. Pruszkowskim. Okres II wojny światowej spędził w Nowosybirsku, 
gdzie trudnił się jako scenograf dla tamtejszej opery. Powrót do kraju obfitował w pierwsze 
sukcesy artystyczne, jednak okres największej sławy przypadł na lata emigracji w Izraelu 
(1955–1967), a następnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie osiadł na stałe. Twórczość 
Goldberga to malarskie wspomnienie sztetlu z całym jego kolorytem. Płótna zapełniają sylwety 
grajków, handlarzy i rzemieślników, stanowią zapis żydowskiego folkloru i obyczajów, przy 
współudziale żywej, rozedrganej palety barwnej. Obrazy artysty znajdują się w zbiorach 
światowych kolekcji muzealnych, takich jak Metropolitan Museum of Art i Museum of 
Modern Art w Nowym Jorku, Jad Waszem w Izraelu, Musée Petit Palais w Genewie, a także 
w Polsce – Muzeum Narodowym i Muzeum Żydowskim w Warszawie.
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107
Marian Kołodziej 
(1921 Raszków – 2009 Gdańsk)

Śmierć

rapidograf, węgiel, kredka, papier 
milimetrowy, 102 × 27 cm

cena wywoławcza: 3 800 zł •

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni scenografii K. Frycza. 
Po ukończeniu studiów wyjechał do Gdańska, gdzie jako scenograf rozpoczął długoletnią 
współpracę z Teatrem Wybrzeże. W latach 90. stworzył cykl prac „Klisze pamięci. Labirynty”, 
nawiązujący do przeżyć z okresu II wojny światowej, kiedy to był więziony w obozach 
koncentracyjnych. Artysta realizował scenografie również dla innych teatrów oraz kostiumy 
do filmów. Projekty jego charakteryzują się dopracowaniem detali, opisowością i ekspresją. 
Sporą część jego dorobku stanowią karykatury. Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród.
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108
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Sonia, 1973 r.

litografia, papier, 68,5 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem l. d.:  
Lebenstein. 73, opis. ołówkiem śr. d.: 
„Sonia”, p. d.: Epreuve d’artiste

próbna odbitka artysty, poprzedzająca 
właściwy nakład

cena wywoławcza: 3 500 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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109
Edmund Bartłomiejczyk 
(1885 Warszawa – 1950 tamże)

Grający pasterz, 1926 r.

drzeworyt, papier, 25,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem u dołu: E. Bartło-
miejczyk 1926., l. d.: A/E; sygn. na klocku 
p. d.: monogram wiązany EB

cena wywoławcza: 700 zł •

110
Władysław Rząb 
(1910 Zgierz – 1992 Łódź)

W kruchcie kościoła, 1977 r.

linoryt, papier, 30 × 30 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: WRząb 
1977, opis. l. d.: W kruchcie kościoła,  
śr. d.: linoryt

cena wywoławcza: 1 200 zł •

Trudne warunki, w jakich się wychowywał, nie pozwoliły 
mu na rozwijanie zainteresowań artystycznych. Po wojnie 
przez trzy lata uczył się, dzięki otrzymanemu stypendium, 
w łódzkiej pracowni malarskiej prof. Adama Rychtarskiego. 
Pracował w wielu zawodach. Przez wiele lat starał się 
o przyjęcie do Związku Polskich Artystów Plastyków, co 
osiągnął dopiero w 1986. Do tego czasu uzyskał renomę 
w Polsce i za granicą jako artysta nieprofesjonalny. Uczest-
niczył w wielu wystawach, jego prace weszły do liczących 
się kolekcji. Obok malarstwa zajmował się grafiką (głównie 
linorytem) i rzeźbą.

Studiował w l. 1906–1909 w ASP w Krakowie u J. Stani-
sławskiego. J. Unierzyńskiego i W. Weissa. W l. 1910–1913 
kontynuował studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
od 1932 r. – Akademii Sztuk Pięknych, gdzie od 1930 
prowadził Katedrę Grafiki Użytkowej. Był jej [profesorem 
do 1950 r. Artysta był członkiem założycielem „Rytu” 
(1925–1939), założycielem Koła Artystów Grafików 
Reklamowych (1933–1939) i współzałożycielem Bloku 
Zawodowych Artystów Plastyków (1934). Artysta koncen-
trował się na grafice, zarówno artystycznej, jak i użytkowej, 
był twórcą projektów w dziedzinie rzemiosła, plakatów, 
ilustracji. Najchętniej posługiwał się przy tym techniką 
drzeworytniczą.
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W latach 1900–1904 studiował w wiedeńskiej Kunstge-
werbeschule, a następnie w krakowskiej ASP u T. Axento-
wicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Pa-
ryża, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem 
E. Bourdelle`a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W latach 1922–34 
prowadził katedrę grafiki artystycznej w warszawskiej 
ASP. Współzałożyciel Stowarzyszenia Artystów Plastyków 
“Rytm”. Początkowo uprawiał rzeźbę i malarstwo, zaś 
w późniejszym czasie poświęcił się grafice, wypracowując 
własny, oryginalny styl. Uznawany jest za twórcę nowo-
czesnego drzeworytu. Stworzył około 200 drzeworytów 
i 100 rycin wykonanych innymi technikami. Po 1920 roku 
powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował pejzaże 
podhalańskie, a także malownicze widoki z włoskich 
podróży do Toskanii.

111
Władysław Skoczylas 

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Głowa junaka  
z „Teki zbójnickiej”, 1919 r.

drzeworyt rylcem, papier, 17,5 × 17,5 cm  
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: WSkoczylas

cena wywoławcza: 1 000 zł

112
Władysław Skoczylas 

(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Święty Krzysztof  
z „Teki Podhalańskiej”, 1915 r.

drzeworyt rylcem, papier, 20 × 14 cm  
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: WSkoczylas

cena wywoławcza: 1000 zł
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Rumuński malarz I pisarz pochodzenia 
żydowskiego. Studiował w Berlinie, Mona-
chium i Paryżu. W roku 1904 zamieszkał 
w Berlinie, gdzie wystawiał z grupami eks-
presjonistów „Die Brücke” i „Der Blaue Re-
ider”. W 1910 r. założył ugrupowanie „Neue 
Secession”. Po wybuchu I wojny światowej 
wyjechał do Szwajcarii, gdzie związał się 
z ruchem dada. Lata 1920–1932 spędził 
w Londynie, by w roku 1933 osiąść w Lon-
dynie, zakładając tam szkołę malarstwa. Był 
artystą wszechstronnym. Poza malarstwem 
uprawiał drzeworyt, pisał również artykuły 
i książki osztuce..

113
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice-1970 Gdańsk)

Topole IV

linoryt, papier, wym. arkusza 29,5 × 21 cm
sygn. na płycie p. d.: SS
opisany ołówkiem l. d.: 5/20, poniżej „Topole IV”/linoryt, 
1920 oraz p. d. pieczątka: STEFAN SZMAJ/1893–1970

Pochodzenie: 
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł •

114
Arthur Segal 
(1875 Jassy/Rumunia – 1944 Londyn)

Impression, 1911 r.

drzeworyt, papier, 24,5 × 30 cm  
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: A. Segal 1911, 
opis. ołówkiem l. i śr. d.: Impression. 
Orig. Handdruck

cena wywoławcza: 1 200 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjoni-
stycznego. W 1910 roku krótko kształcił się w prywatnej szkole malarskiej 
Hermanna Groebera w Monachium. Znaczący wpływ na charakter jego 
twórczości wywarł niemiecki ekspresjonizm, z którym artysta zetknął się 
podczas pobytu w Berlinie w latach 1915–1916. Związany był z poznań-
skim środowiskiem artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne 
„Bunt”, twórczość swoją prezentował m. in. na łamach czasopisma „Zdrój”. 
Posługiwał się głównie linorytem.
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Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uprawia rysunek i grafikę. Projektuje stroje, sprzęty 
i przedmioty dekoracyjne. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Jest laureatką licznych nagród i wyróżnień.

116
Elżbieta Radzikowska 

(ur. 1951 r.)

Kocie boa

akwaforta, papier,  
15,5 × 17 cm

sygn. ołówkiem p. d.:  
E Radzikowska, opis.  

ołówkiem l. d.:  
„Kocie boa” 3/50

cena wywoławcza: 450 zł •

115
Hugo Lasecki 

(ur. 1932 r. 
Grudziądz)

Studium konia

papier, gwasz, 
47 × 65 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.:  
Hugo Lasecki

cena wywoławcza: 
2 100 zł •

biografia na str. 82
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117
Jerzy Skrebec 
(1926 Łódź  
– 1995 Gdańsk)

Kompozycja 
z dziećmi

gwasz, papier, 
20 × 30,5 cm 
w świetle passe- 
-partout
sygn. p. d.:  
SKREBEC (sygnatura 
powtórzona)

cena wywoławcza: 
950 zł •

118
Władysław 
Popielarczyk 
(1925–1987)

Kompozycja 
B16, 1959 r.

technika własna, 
papier, 14 × 20 cm
sygn. i dat. p. d.: 
WP/59
na odwrocie napis 
odręczny: Władysław 
Popielarczyk/
Kompozycja B16

cena wywoławcza: 
550 zł •

Artysta wszechstronny. Studiował na ASP w Warszawie. Poza malarstwem zajmował się happeningiem, poezją i komponowaniem. Projektował 
i wykonywał freski, mozaiki, witraże i płaskorzeźby. Od 1965 r. prowadził własną galerię w Warszawie. Miał 40 indywidualnych wystaw 
w Polsce i za granicą.

W latach 1946–1951 kształcił się w łódzkiej PWSSP pod kierunkiem W. Strzemińskiego, następnie w PWSSP w Gdańsku w pracowni 
J. Studnickiego. Tworzył w technikach oleju, akwareli, gwaszu, skupiając się na zagadnieniach koloru. Tematami jego prac były martwe 
natury, pejzaże, motywy związane z Gdańskiem i Sopotem. Dzieła artysty znajdują się w zbiorach muzeów Warszawy, Gdańska i Szczecina, 
a także w wielu kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
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119
Kazimierz Ostrowski 
(1917 Berlin – 1999 Gdynia)

Kompozycja

technika mieszana, papier, 68 × 49 cm
sygn. l.d: K. OSTROWSKI

cena wywoławcza: 7 500 zł •

Malarz i pedagog. Legenda środowisk twórczych Trójmiasta. W latach 1946–52 studiował 
malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie w pracowniach 
A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. W 1949 r. otrzymał roczne stypendium rządu 
francuskiego na studia w Paryżu i został uczniem słynnego F. Légera. Po powrocie do kraju 
zajmował się malarstwem, rysunkiem, projektowaniem tkanin oraz malarstwem ściennym 
i witrażem. Wykonywał polichromie fasad odbudowanych kamienic Starego Miasta w Gdańsku 
i Poznaniu. W latach 1964–1987 był wykładowcą w PWSSP w Gdańsku. W 1981 r. powstał 
film dokumentalny „Kachu – Kazimierz Ostrowski”, przedstawiający jego dorobek twórczy. 
Od 2002 r. przyznawana jest „Nagroda im. Kazimierza Ostrowskiego” – ogólnopolskie 
wyróżnienie za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa. Wpływ na twórczość Ostrowskiego 
miały kolorystyczne dokonania Matisse’a oraz kontakt ze sztuką Légera, co doskonale widać 
w malarskich cyklach przedstawiających stocznie i porty, w pejzażach oraz portretach. 
Styl Ostrowskiego charakteryzuje się uproszczeniem form i geometryzacją kompozycji, 
a fantazyjne układy elementów budowane są przy pomocy plam czystych barw, wyrazistych 
kresek i mocnego konturu.
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120
Czesław Tumielewicz 

(ur. 1942 r.)

Don Kichot na księżycu, 2010 r.

suchoryt, akwarela, papier, 30 × 22 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Czesław 
TUMIELEWICZ. 2010, opis. ołówkiem l. d.: 

Don Kichot na księżycu. Suchoryt 2/3.

cena wywoławcza: 650 zł

121
Czesław 
Tumielewicz 
(ur. 1942 r.)

Don Kichot 
i młynarka,  
2016 r.

suchoryt, akwarela, 
papier, 29 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem 
p. d.: Czesław TUMIE-
LEWICZ 2016, opis. 
l. i śr. d.: DON KICHOT 
i młynarka suchoryt + 
akwarela

cena wywoławcza: 
800 zł

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej; 
jednocześnie ucząc się malarstwa u A. Gerzbaka i W. Lama. 
W Poznaniu natomiast, u L. Mianowskiego studiował grafi-
kę. W Gdańsku został wykładowcą. Wcześnie zainteresował 
się happeningiem, by przejść do konceptualizmu, abstrakcji 
geometrycznej, by teraz tworzyć specyficzny, magiczny 
realizm. Miał wystawy w Bydgoszczy, Zakopanem, Nowym 
Jorku, Paryżu. Jest laureatem nagród, np. na Ogólnopolskiej 
Konkursie Malarskim im. Spychalskiego w Poznaniu, 
Gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki Grafika Roku 
w 2007 r., Miasta Gdańska w dziedzinie kultury.
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W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowar-
skiego. W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu. Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł 
na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią 
Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował 
pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często 
o charakterze groteskowym. Prace Studnickiego prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. Prezentowane były 
na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.

122
Juliusz Studnicki 
(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Plotkarki

akwarela, 
ołówek, papier, 
19,4 × 28,4 cm
sygn. p. d.: Stud..

cena wywoławcza: 
1 100 zł •

123
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Procesja

tusz, akwarela, pa-
pier, 20 × 28,5 cm

cena wywoławcza: 
1 100 zł •
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124
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Meluzyna, 1987 r.

akwaforta, papier, 32 × 24,5 cm (odcisk)
sygn. i dat. p. d. ołówkiem:  
Ryszard Stryjec Gdańsk 1987
opis. l. d.: Meluzyna oraz śr. d.:  
akwaforta-sztych autorski.

cena wywoławcza: 750 zł •

125
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Jeźdźcy, 1986 r.

akwaforta, papier, 42,5 × 31 cm  
(odcisk płyty)
sygn., dat. i opis. ołówkiem u dołu:  
Jeźdźcy A akwaforta-sztych 29/50 
Ryszard Stryjec Gdańsk 1986 rok

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk 
Plastycznych w Gdyni. W latach 1952–1958 studiował 
w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra 
i K. Łady-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem 
Z. Karolaka. W latach 50. i 60. był związany z grupą „Kadyny”. 
Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. 
Artysta brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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126
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Kompozycja figuralna

tusz, gwasz, papier, 27,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: rys./R. STRYJEC

cena wywoławcza: 2 200 zł •
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127
Mark Kostabi 

(ur. 1960)

Między nami

serigrafia, 
papier, 39 × 49 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. ołówkiem  
p. d.: Kostabi, opis. 

ołówkiem l. d.: 
30/50

cena wywoławcza: 
450 zł •

128
Mark Kostabi 

(ur. 1960)

Tenisistki, 2004 r.

serigrafia, papier, wym. arkusza 
65 × 50 cm

sygn. i dat. l. d.: KOSTABI 2004, poniżej 
sygn. ołówkiem p. d.: Kostabi, opis. 

ołówkiem l. d.: 38/50

cena wywoławcza: 450 zł •

Malarz, pisarz, kompozytor. Studiował rysunek i malarstwo 
w California State University w Fullerton. Od 1982 r. 
mieszka w Nowym Jorku. Znakiem rozpoznawalnym dzieł 
artysty są postaci bez twarzy, przedstawiane przeważnie 
w surrealistycznym otoczeniu, przywodzące na myśl 
manekiny z obrazów Giorgia de Chirico. Prace artysty są 
często cytatami dzieł słynnych artystów. Twórczość swą od 
lat prezentuje z dużym powodzeniem na całym świecie. 
Dzieła jego znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych, 
m. in. w The Museum of Modern Art, The Metropolitan 
Museum of Art, Guggenheim Museum, czy w Galleria 
Nazionale d’Arte Moderna w Rzymie.
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W 1969 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W roku 1981 wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. 
Szybko zaistniał w tamtejszym środowisku i dał się poznać jako znakomity ilustrator i malarz. Od 1985 roku jest wykładowcą School of 
Visual Arts w Nowym Jorku. Zajmuje się również ilustracją, malarstwem, projektowaniem plakatów oraz scenografią. Zdobył ogromne 
uznanie na całym świecie, a jego plakaty i ilustracje ukazują się regularnie na łamach takich czasopism jak Newsweek, Time, Business 
Week, New York Times, New Yorker. Artysta ma też na swoim koncie liczne projekty dla amerykańskich oper (New York City Opera, Utah 
Opera, Pacific Opera San Francisco, Philadelphia Opera). Jego prace prezentowane były na wielu wystawach w Stanach Zjednoczonych, 
Japonii, Francji, Niemczech i w Polsce.

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

129
Rafał Olbiński 
(ur. 1947 Kielce)

Pocałunek

litografia barwna, papier, 
39 × 57 cm w świetle  

passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: 

Olbiński, opis. ołówkiem  
l. d.: 96/350

cena wywoławcza: 1 300 zł •

130
Fryderyk Antoni Hayder 
(1905 Przemyśl – 1990 Gliwice)

Ptak, 1975 r.

gwasz, papier, 69 × 48 cm
sygn. l. d.: F. Hayder. 75

cena wywoławcza: 1 500 zł •
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131
Hugo Lasecki 
(ur. 1932 r. Grudziądz)

Motyl

technika mieszana, papier, 69 × 98 cm
sygn. p. d. Hugo Lasecki

cena wywoławcza: 2 400 zł •

Malarz, rysownik, poeta. Kształcił się w PWSSP w Gdańsku, uzyskując w roku 1962 dyplom 
w pracowni S. Borysowskiego. Po studiach związał się z macierzystą uczelnią, pozostając 
wykładowcą aż do roku 2003. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Twórczość 
swoją artysta prezentował dotąd na 49 wystawach indywidualnych i ponad 70 zbiorowych. 
Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m. in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Jego 
prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.
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Aptekarz i botanik. Kurator ogrodu botanicznego biskupa 
Johanna Conrada w Eichstatt, jednego z największych 
w Europie. Na zlecenie biskupa opisał i sporządził rysunki 
ponad tysiąca roślin reprezentujących 667 gatunków zgro-
madzonych w ogrodzie. Na ich podstawie wydane zostało 
imponujące dzieło „Hortus Eystettensis”, nad którym ponad 
16 lat pracował sam Besler oraz grupa dziesięciu artystów 
i rytowników.

132
Basilius Besler 

(1561 Norymberga – 1629 tamże)

Dzikie róże

grafika pochodząca z dzieła  
„Hortus Eystettensis”, 1613 r.

miedzioryt kolorowany w epoce, papier, 
47 × 39 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 4 500 zł

133
Fernand Mourlot

Chagall Lithographe 1957–1962

wyd. Andre Sauret, Paryż 1963 

Drugi tom specjalnego, 6-tomowego, 
wydania albumu z litografiami Marca 
Chagalla; ilustracje czarno-białe i kolorowe 
w druku offsetowym, 11 oryginalnych 
całostronicowych litografii, wydrukowanych 
w paryskiej drukarni „Mourlot Frères”; wym. 
32,5 × 25 cm, tekst w języku francuskim; 
s. 209; stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 4 000 zł
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134
Zygmunt Karolak 

(1905 Kościelec – 1999 Sopot)

Autoportret, 1946 r.

piórko, tusz lawowany, 45 × 53 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: ZKarolak 1946 oraz 
opis. ołówkiem u dołu: W Lubece 1946 

Autoportret (w dresie) pióro tusz lawowany

cena wywoławcza: 2 500 zł •

biografia na str. 29

135
Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk)

Brześć Kujawski IV, 1942 r.

linoryt, papier, 26 × 29 cm  
w świetle passe-partout
sygn., dat. i opisany ołówkiem u dołu: 
Brześć Kujawski IV – linoryt 1942 
KŚramkiewicz

cena wywoławcza: 1 000 zł •

Studiował na Wydziale Architektury Politechniki we Lwowie w latach 1932–1939. Dyplom artysty malarza uzyskał na Wydziale Sztuk 
Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1947 roku. Od 1950 roku był wykładowcą, a od 1967 do 1986 roku profesorem 
Katedry Malarstwa i Rysunku Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 1939 roku prezentował swe prace na 65 
wystawach indywidualnych; brał też udział w ponad 250 wystawach zbiorowych w Polsce i wielu krajach Europy, Ameryki, Afryki i Azji. 
Otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia za wybitne osiągnięcia w twórczości malarskiej. Malował w harmonijnej gamie barwnej, syntetycznie, 
zachowując jednak czytelność motywu, a do jego ulubionych motywów należały pejzaże, martwe natury, widoki portów i koncerty jazzowe.
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136
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki k. Lidy  
– 1997 Gdańsk)

Rybino pejzaż

tusz, papier,  
20,5 × 26,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d:  
RYSZARD STRYJEC,  
opis. po lewej: Rybino R.S.
na odwrocie szkic

cena wywoławcza:  
1 500 zł •

biografia na str. 78

137
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów  
– 1982 Gdynia)

Kościół Najświętszej  
Panny Marii 

wzór do jednej z plansz z teki 
„Ruiny Warszawy” z 1945 r.

tusz, papier, 20 × 29 cm  
w świetle oprawy

sygn. ołówkiem l. d.: 
Suchanek,  

dat. i opis. p. d.: Warszawa 
1945 Kościół N. P. Maryi 

(odbicie lustrzane)
pomarszczenia, zagięcia, 

zaplamienia papieru

cena wywoławcza: 850 zł •

biografia na str. 59
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141
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół Franciszkanów,  
z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 39,2 × 29,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek, dat. i opis. na płycie p. d.:  

Warszawa/1945/Kości. Franciszkanów

cena wywoławcza: 200 zł •

138
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portal Monteluppiego,  
z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 29,5 × 39,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek, opis. i dat. na płycie p. d.: 
Warszawa/1945, obok: Stare miasto -/Portal Monteluppiego

cena wywoławcza: 200 zł •

139
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portal Baryczków,  
z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 39,5 × 29,5 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek, opis. i dat. na płycie l. d.: 

Warszawa/1945/Stare miasto-/Portal Baryczków

cena wywoławcza: 200 zł •

140
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

U głuchoniemych,  
z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 29,5 × 39,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek, dat. i opis. na płycie 
p. d.: Warszawa 1945/U głuchoniemych

cena wywoławcza: 200 zł •
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142
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Plac Trzech Krzyży, z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 30 × 38 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek, opis. i dat. na płycie p. d.:  

Pl. Trzech Krzyży Warszawa/1945

cena wywoławcza: 200 zł •

143
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół N.P. Marji, z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 26 × 36 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek, dat. i opis. na płycie l. d.: v/1945/
Kościół N.P. Maryi

cena wywoławcza: 200 zł •

144
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Starówka, z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 29 × 44,2 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek,  

opis. i dat. na płycie l. d.: Warszawa/”Starówka/1945”

cena wywoławcza: 200 zł •

145
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Katedra św. Jana, z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 32 × 45,8 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek, dat. i opis. na płycie l. d.:  
Warszawa/1945/Katedra Św. Jana

cena wywoławcza: 200 zł •
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147
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół św. Jacka,  
Kaplica Kotowskich  

z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 49 × 32 cm  
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek,  
dat. i opis. na płycie l. d.:  

Warszawa 1945/kośc. Św. Jacka Kapl. 
Kotowskich

cena wywoławcza: 200 zł •

146
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Ulica Świętojańska, z teki „Ruiny Starej Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 28 × 35 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek, na płycie l. d.:  
Warszawa/1945, obok: ul. Świętojańska

cena wywoławcza: 200 zł •

148
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Okładka do teki „Ruiny Starej 
Warszawy”, 1945 r.

autolitografia, papier, 49 × 37,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 200 zł •
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149
Käthe Kollwitz 
(1867 Królewiec – 1945 Moritzburg)

Sieben Holzschnitte  
zum Krieg, 1921/22

Siedem drzeworytów  
o tematyce wojennej
1. Das Opfer
2. Die Freiwilligen
3. Die Eltern
4. Die Witwe I
5. Die Witwe II
6. Die Mütter
7. Das Volk
drzeworyt, papier, wym. arkusza 
65 × 47 cm, każda praca sygn. ołówkiem 
p. d.: Käthe Kollwitz i opis. l. d.: 73/100; 
wyd. Emil Richter, Drezno, egzemplarz 
73/100

cena wywoławcza: 1 300 zł

Wybitna niemiecka graficzka i rzeźbiarka. Znana głównie z prac wyrażających proletariackie 
i pacyfistyczne sympatie. Do najważniejszych jej osiągnięć należą cykle graficzne: „Powstanie 
tkaczy” (1897 r.), „Wojny chłopskie” (1903 r.) oraz grafika „Nigdy więcej wojny” (1924 r.).  
Jej sztuka kojarzona jest z ekspresjonizmem oraz zaangażowaniem politycznym.
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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.
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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



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

WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ 
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SOPOCKI DOM AUKCYJNY | GALERIA MODERN 

UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 | SOPOT

Rafał Borcz, Czarna Hańcza, 2019, olej, płótno, 85 x 120 cm

BORCZ – KOŁODZIEJCZYK – MOTELSKI – PATELCZYK

PORTRETY NATURY



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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

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

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

 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Roman Nielubszyc, Natasza Szapańska 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska, Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

ANISZEWSKI ZENON 77

ARTYSTA NIEOKREŚLONY

Myśliwy z dziewczyną 23

Port    35

Portret mężczyzny   18

Portret żołnierza    15

Wnętrze salonu    46

Żuraw gdański     32

BARANOWSKI HENRYK    67

BARTŁOMIEJCZYK EDMUND    109

BATYCKI ADAM    45

BEREZOWSKA MAJA    49

BERGEN CLAUS    34

BESLER BASILIUS    132

BOITEL MAURICE    70

BUJNOWSKI ZYGMUNT    65

CHAGALL MARC    133

CHAPPEL REUBEN    37

CRESPIN LOUIS CHARLES    43

CZAJKOWSKI STANISŁAW    68

DUFY RAOUL    50

EPSTEIN HENRYK    99

FALCONE MATTEO    36

FAŁAT JULIAN    3

FANGOR WOJCIECH    100

FILIPKIEWICZ STEFAN    1

GEPPERT EUGENIUSZ    17
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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Alfred Wierusz-Kowalski (1849 Suwałki – 1915 Monachium), Sanna



Marian Mokwa, U wybrzeża Stambułu, 1914 r., akwarela, papier, 36,5 × 49 cm; sygn. ołówkiem i dat. p.d.: Mokwa/(...)/Stambuł 1914 oraz l.d.: Mokwa/nieczytelnie
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