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wystawa przedaukcyjna od 2 lutego 2015 r. 
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Fragment poz. 61 



Szanowni państwo, 
mamy ogromną przyjemność oddać w państwa ręce katalog pierwszej 
w historii Sopockiego Domu Aukcyjnego Aukcji Komiksu i Animacji. 
oferujemy w nim szeroki wybór plansz komiksowych, ilustracji oraz 
klisz animacyjnych. wszystkie te prace to dzieła unikatowe, stworzone 
przez autorów za pomocą tuszu, ołówka i rozmaitych technik malarskich, 
prezentujące bogactwo stylów i tematów.
 Z dumą prezentujemy komplety plansz komiksowych janusza christy, 
tadeusza Baranowskiego, Szarloty pawel, tadeusza raczkiewicza, czy 
Bogusława polcha. Dla miłośników serialu Stawka większa niż życie 
ciekawe będą plansze z przygodami hansa klossa. pewnego rodzaju 
perełką jest szkic Western Grzegorza rosińskiego, autora odnoszącego 
światowy sukces, którego prace są w polsce trudno dostępne. ofertę 
klasyków znakomicie uzupełniają prace młodszych artystów, wśród 
których wymienić można między innymi: przemysława truSta tru-
ścińskiego, Daniela Grzeszkiewicza i joannę karpowicz. prace tych 
twórców komiksowych, obdarzonych ogromnym talentem i  świetnym 
warsztatem,  pokazują, że kondycja polskiego komiksu jest znakomita 
i jest on szybko rozwijającym się gatunkiem artystycznym. 
  po raz pierwszy w polsce w ofercie aukcyjnej pojawiły się prace arty-
stów zagranicznych oraz klisze animacyjne wraz z ręcznie malowanymi 
tłami z popularnych kreskówek. Szczególnej państwa uwadze polecamy 
plansze z legendarnymi superbohaterami – Batmanem, Supermanem, 
kapitanem Ameryką oraz projekt okładki do komiksu Star Trek. 
 Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że komiks jest samodzielną dziedziną 
sztuki, a dzieła tego nowego gatunku stanowią obiekty kolekcjonerskie 
na całym świecie. współczesny świat zdominowała kultura obrazkowa, 
a komiks jako medium operujące obrazem i słowem, potrafi wyrazić 
emocje i problemy trudne do przekazania innymi środkami wyrazu. 
ten uniwersalny język jest wszechobecny, spotykamy go w reklamie, 
internecie, podręcznikach, grach komputerowych. o dużej wadze 
twórczości komiksowej w polsce, świadczy to, że nestorzy polskiego 
komiksu – janusz christa, tadeusz Baranowski, henryk jerzy chmie-
lewski (papcio chmiel), Bogusław polch – odznaczeni zostali medalami 
„Zasłużony kulturze Gloria Artis”. 
 mamy nadzieję, że ta wszechstronna i urozmaicona oferta aukcyjna 
spotka się z państwa zainteresowaniem. 

Katarzyna Dąbrowska
Sopocki Dom Aukcyjny
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1
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Niezwykłe przygody Kajtka-
Majtka – Profesor Kosmosik 
i Czarny Rycerz, 1960 r.

pasek komiksowy z „wieczoru wybrzeża” 
tusz, papier, 8 x 35 cm, na odwrocie 
pieczątka „wiecZór wyBrZeZA”

cena wywoławcza: 400 zł

Autor komiksów, rysownik i scenarzysta. twórca jednej z najpopularniejszych polskich serii komiksów – kajko i kokosz. Stworzył około 4700 
pasków komiksowych, 700 plansz i olbrzymią ilość ilustracji. wydał około 40 albumów komiksowych w łącznym nakładzie 10 milionów 
egzemplarzy. Zadebiutował w roku 1957 opowieściami o Armstrongu dla magazynu „jazz”. w roku  następnym związał się na wiele lat 
z trójmiejską gazetą „wieczór wybrzeża”, w której opublikował najdłuższą polską serię, liczącą 1270 odcinków, o podróżujących w kosmosie 
kajtku i koko. w roku 1972 bohaterowie zmienili się w słowiańskich wojów - kajka i kokosza, a ich przygody drukowane były w harcerskim 
czasopiśmie „Świat młodych” oraz magazynie „relax”. w 2007 roku janusz christa odznaczony został medalem „Zasłużony kulturze Gloria 
Artis”. w 2014 roku, pod patronatem pauliny christy, wnuczki artysty, powstała w Sopocie Fundacja kreska im. janusza christy.

2
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Niezwykłe przygody Kajtka-
Majtka – Profesor Kosmosik 
i Czarny Rycerz, 1960 r.

pasek komiksowy z „wieczoru wybrzeża” 
tusz, papier, 8 × 35,3 cm, na odwrocie 
pieczątka „wiecZór wyBrZeŻA” 

cena wywoławcza: 400 zł

3
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Opowiadanie Koka – Opowieści 
Koka: Arktyczna wyprawa, 1962 r. 

pasek komiksowy z „wieczoru wybrzeża” 
tusz, papier, 8,3 × 35,6 cm, na odwrocie 
pieczątka „wiecZór wyBrZeŻA”

cena wywoławcza: 400 zł
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4
Janusz Christa 

(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajtek i Koko. Na tropach 
Pitekantropa, około 1964 r. 

pasek komiksowy
tusz, papier, 32,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 900 zł

5
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Złoty puchar, 
1972 r.

pierwotnie dwa oddzielne paski dla 
wieczoru wybrzeża (później przez autora 
połączone na jednej stronie)
tusz, papier, 32,5 × 23 cm
pierwszy komiks o kajku i kokoszu

cena wywoławcza: 1 200 zł
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6
Janusz Christa 

(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Szranki 
i konkury, 1973 r.

pierwotnie dwa oddzielne paski dla 
wieczoru wybrzeża (później przez autora 

połączone na jednej stronie)
tusz, papier, 32,5 × 23 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł

7
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Zamach na 
Milusia, około 1977 r.

plansza komiksowa
akwarela, blaudruk, karton, 30 × 20 cm, 
na odwrocie odręczny napis: „Zamach na 
milusia, str.3”

cena wywoławcza: 900 zł
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8
Janusz Christa 
(1934 wilno – 
2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. 
Skarby Mirmiła, 
1980 r.

plansza komiksowa 
nr 2A
tusz, papier, 
25 × 40 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł

9
Janusz Christa 

(1934 wilno – 
2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. 
Skarby Mirmiła, 

1980 r.

plansza komiksowa 
nr 2B (jest to kon-
tynuacja z planszy 

2 A – razem stano-
wiły cała stronicę 

komiksu)
tusz,papier, 

25 × 40 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł
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10
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Cudowny lek, 1981 r. 

komplet plansz komiksowych nr 25 B
tusz, papier, 25 × 40 cm oraz akwarela, 
blaudruk, papier, 26,5 × 38 cm

cena wywoławcza: 3 000 zł
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11
Janusz Christa 

(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Szkoła latania, 1981 r. 

komplet plansz komiksowych nr 8B
tusz, papier, 20 × 31 cm oraz akwarela, blau-

druk, papier, 22,5 × 32,5 cm, klisza drukarska

cena wywoławcza: 3 000 zł
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12
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. Szkoła latania, 1981 r. 

komplet plansz komiksowych nr 32 A
tusz, papier, 23,5 × 29,5 cm oraz akwarela, 
blaudruk, papier, 22,5 × 32,5 cm, klisza 
drukarska

cena wywoławcza: 3 500 zł
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14
Janusz Christa 

(1934 wilno – 2008 Sopot)

O Piaście i Popielu, około 1983 r. 

komiks jako program teatralny dla 
olsztyńskiego teatru lalek z tekstem 

Grażyny Antoniewicz 
tusz, akwarela, papier, 32 × 23,7 cm, 
na odwrocie odręcznie: Grażyna Anto-

niewicz, pieczątka „okregowy urząd 
kontroli publikacji…”

cena wywoławcza: 1 200 zł

13
Janusz Christa 
(1934 wilno – 2008 Sopot)

Kajko i Kokosz. W krainie 
borostworów, około 1985 r.

komplet plansz komiksowych nr 47
tusz, papier, 41,5 × 31,5 cm oraz akwa-
rela, blaudruk, papier naklejony na meta-
lową płytkę drukarską, 30 × 21,5 cm 

cena wywoławcza: 3 500 zł
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rysownik, grafik, ilustrator, malarz. w czasie wojny kształcił się w Szkole rysunku i malar-
stwa. po wojnie pracował w wydawnictwie mon na stanowisku grafika. Autor rysunków do 
serii komiksowych podziemny front oraz kapitan kloss, serii komiksów na podstawie serialu 
telewizyjnego Stawka większa niż życie, zamówionych przez Szwedów. ilustrował też zeszyt 
kapitan Żbik: Śledzić Fiata 03–17 we. kapitan kloss ukazał się łącznie w siedmiu krajach 
w wersji książkowej i komiksowej, m.in. w Szwecji, polsce, czechosłowacji i jugosławii. 
Łącznie wydano 20 zeszytów z przygodami dzielnego klossa.

15
Mieczysław Wiśniewski 
(1926 – 2006)

Kapitan Kloss, część II – Wsypa, 
około 1971 r.

plansza komiksowa str. 19
akwarela, tusz, papier, 22 × 15 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł
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16
Mieczysław Wiśniewski 

(1926 – 2006)

Kapitan Kloss, część II – Wsypa, 
około 1971 r.

plansza komiksowa str. 27
akwarela, tusz, papier, 22 × 15 cm 

w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł

17
Mieczysław Wiśniewski 
(1925 – 2006) 

Kapitan Kloss, część IV – 
Kuzynka Edyta, 1971 r. 

plansza komiksowa str. 11
tusz, akwarela, papier, 24 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł
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18
Mieczysław Wiśniewski 
(1925–2006) 

Kapitan Kloss, część IV – 
Kuzynka Edyta, 1971 r. 

plansza komiksowa str. 12
tusz, akwarela, papier, 24 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

19
Mieczysław Wiśniewski 

(1925–2006) 

Kapitan Kloss, część IV – 
Kuzynka Edyta, 1971 r. 

plansza komiksowa str. 13
tusz, akwarela, papier, 24 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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20
Mieczysław Wiśniewski 

(1925–2006) 

Kapitan Kloss, część IV – 
Kuzynka Edyta, 1971 r. 

plansza komiksowa str. 17
tusz, akwarela, papier, 24 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 500 zł

21
Mieczysław Wiśniewski 
(1925–2006) 

Kapitan Kloss, część IV – 
Kuzynka Edyta, 1971 r. 

plansza komiksowa str. 18
tusz, akwarela, papier, 24 × 16,5 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł
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22
Mieczysław Wiśniewski 
(1926–2006)

Kapitan Kloss, część VI – Hasło, 
1971–1973 r.

plansza komiksowa str. 5
akwarela, tusz, papier, 22 × 15 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł

23
Mieczysław Wiśniewski 

(1926 – 2006)

Kapitan Kloss, część XVII – 
Akcja „Liść dębu”, 1971–73 r.

plansza komiksowa str. 8
akwarela, tusz, papier, 22 × 15 cm 

w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 500 zł
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24
Jerzy Skarżyński 
(1924 kraków – 2004 tamże)

UBIK, 1974 r. 

ilustracja do książki
tusz, papier, wym. 32 × 21 cm, 
sygn. p.d.: j.S., na odwrociu odręczny 
napis: „ubik” 19’3/30’3 / tusz / jerzy 
Skarżyński / 1974 r. 

ilustracja do książki 
philip’a k. Dick’a UBIK, wydawnictwo 
literackie, kraków 1975, w cyklu 
Stanisław lem poleca

cena wywoławcza: 3 500 zł

malarz, scenograf teatralny i filmowy, autor ilustracji do książek, pedagog. Studia rozpoczął 
w 1941 r. w Akademii Sztuk pięknych w krakowie oraz na wydziale Architektury politechniki 
krakowskiej. w latach 1948–1958 pracował jako scenograf w teatrze lalki i Aktora Groteska 
w krakowie, a od 1958 w krakowskim teatrze Starym. od 1970 był pedagogiem na 
krakowskiej ASp oraz profesorem na wydziale malarstwa Akademii Sztuk pięknych. należał 
do ii Grupy krakowskiej, formacji młodych artystów skupionych wokół tadeusza kantora. 
obrazy jerzego Skarżyńskiego znajdują się m.in. w posiadaniu muzeum narodowego 
w krakowie. jest twórcą ogromnej ilości ilustracji książkowych, a także ilustracji prasowych. 
współpracował z tygodnikiem „przekrój”. projektował plakaty filmowe, teatralne i kabaretowe, 
a także okazjonalne, np. na i Festiwal muzyki jazzowej w Sopocie w 1956. na 1. Festiwalu 
polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1974 jerzy Skarżyński otrzymał nagrodę za 
scenografię do filmu Sanatorium pod klepsydrą . odznaczony krzyżem komandorskim 
orderu odrodzenia polski (2000) i Złotym krzyżem Zasługi.
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25
Szarlota Pawel-Kroll 
(ur. 1950 r.)

Jonka, Jonek i Kleks. Smocze 
jajo, około 1975 r.

komplet plansz komiksowych
tusz, papier, 46,5 × 35,5 cm oraz akwa-
rela, blaudruk, papier, 46 × 37,5 cm, 
klisza drukarska

cena wywoławcza: 4 500 zł
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po ukończeniu Akademii Sztuk pięknych w warszawie w roku 1974 dostała propozycję pracy w Świecie młodych. przez następne 24 lata 
była ściśle związana z jego redakcją, a później z następcą tej gazety – uśmiechem numeru. Sama wspomina, że początkowo „rysowała 
szkaradnie”, ale za to miała „pyszną zabawę z przeinaczaniem znanych bajek tak, by zakończenie zaskakiwało”. jako rysowniczka pracowała 
w dziedzinach: ilustracja książkowa i prasowa, komiks, dowcip rysunkowy, komentarz satyryczny, rysunek artystyczny i malarstwo. wydała 
w prasie ponad tysiąc odcinków komiksów, z których wiele ukazało się w postaci książeczek. jej najsłynniejszymi bohaterami są kleks wraz 
z jonką i jonkiem oraz kubuś piekielny, którego przygody zostały osadzone w czasach kryzysu gospodarczego lat 80. XX w. natomiast 
w toruńskim piśmie „Akt” można było zobaczyć przygody kleksa w wersji dla dorosłych! 
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26
Szarlota Pawel-Kroll 
(ur. 1950 r.)

Grudzień, 1980 r.

strona do kalendarza 
z 1982 r.
tusz, akwarela, papier, 
38 × 21 cm, sygn. po prawej 
z boku: e.S.pAwel 80

cena wywoławcza: 2 500 zł
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27
Tadeusz Baranowski 
(ur. 1945 r.)

Juppik, 1990 r. 

tył okładki
tusz, farby wodne, 32x 23,5 cm; sygn. 
l.d.: © t. Baranowski’90; na odwrocie 
odręczny napis: jupik 9 / iV okŁADkA/ 
rys. 1 1:1 / kolor

cena wywoławcza: 2 000 zł

Absolwent wydziału malarskiego warszawskiej Akademii Sztuk pięknych. od 1973 r. pracował 
jako grafik w harcerskim czasopiśmie „Świat młodych”. tworzył szatę graficzną tygodnika 
„razem” (dla którego narysował cykl „razem z praktycznym panem”). natomiast dla „relaxu” 
stworzył postać orient-mena. w połowie lat 80-tych przebywał w Belgii, dokąd przybył na 
zaproszenie Grzegorza rosińskiego, który zaproponował mu współpracę przy serii o thorgalu. 
jednak po nawiązaniu kontaktu z tygodnikiem „tintin” rozpoczął rysowanie komiksów do 
scenariuszy jeana Dufaux’a i Boma. Stworzył też ilustracje z tekstami wierszy jacquesa 
Brela. Styl Baranowskiego charakteryzuje się wysmakowanym kolorem, a przede wszystkim 
specyficznym wielowarstwowym humorem. Znane do dziś cytaty: „Ależ wodzu, co wódz!”, 
czy „nie denerwuj mnie!!!! jestem ssak, ale ssak!!!” pochodzą właśnie z jego komiksów, 
a najsłynniejszymi bohaterami stali się kudłaczek i Bąbelek. w 2007 r. został odznaczony 
Srebrnym medalem „Zasłużony kulturze Gloria Artis”. Aktualnie trwają pracę nad ekranizacją 
jego komiksu „podróż smokiem Diplodokiem” (human Ark Animation Studio).
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28
Tadeusz Baranowski 
(ur. 1945 r. Zamość)

Skąd się bierze woda sodowa, 
około 1981 r. 

komplet plansz komiksowych
tusz, papier, 50 × 35 cm oraz akwarela, 
tempera, blaudruk, papier, 50 × 37 cm, 
klisza drukarska

cena wywoławcza: 7 000 zł
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29
Tadeusz Baranowski 
(ur. 1945 r. Zamość)

Skąd się bierze woda sodowa, 
około 1981 r. 

komplet plansz komiksowych
tusz, papier, 50 × 35,5 cm, późniejsza 
sygnatura p.d.: Baranowski 2005 oraz 
akwarela, tempera, blaudruk, papier, 
50 × 37 cm, klisza drukarska

cena wywoławcza: 7 000 zł
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30
Tadeusz Baranowski 
(ur. 1945 r.)

Antresolka Profesora 
Nerwosolka, 1985 r. 

komplet plansz komiksowych str. 11
tusz, papier, 50 × 36,5, akwarela, 
blaudruk, papier, 47 × 35 cm, 
klisza drukarska

cena wywoławcza: 7 000 zł
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31
Tadeusz Baranowski 
(ur. 1945 r.)

Antresolka Profesora 
Nerwosolka, 1985 r. 

komplet plansz komiksowych str. 14
tusz, papier, 50 × 35,5 cm, akwarela, 
blaudruk, papier, 48 × 32,5 cm, klisza 
drukarska

cena wywoławcza: 7 000 zł
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32
Henryk Jerzy Chmielewski 
(ur. 1923 r. warszawa)

Romek, 2014 r. 

akwarela, tusz, papier, 
21 × 29,5 cm, sygn. l.d: papcio 
chmiel A.D. 2014; na odwrociu 
sygnatura: h.chmielewski, autor-
ska pieczęć: papcio chmiel oraz 
herb twórczy artysty: ViS comicA

cena wywoławcza: 1 700 zł

Znany szerokiej publiczności jako papcio chmiel, polski grafik, rysownik i publicysta, uczestnik powstania warszawskiego. od 1947 r. 
zatrudniony w redakcji „Świata przygód”, potem w „Świecie młodych”, gdzie ukazywały się odcinki kultowej serii tytus, romek i A’tomek 
(od 1957 r.). Do 2010 roku ukazało się 35 części komiksu. kawaler orderu uśmiechu. w 2007 r. odznaczony Złotym medalem „Zasłużony 
kulturze Gloria Artis”. w sierpniu 2009 odznaczony krzyżem komandorskim orderu odrodzenia polski za wybitne zasługi dla niepodległości 
rzeczypospolitej polskiej, za osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

33
Henryk Jerzy Chmielewski 

(ur. 1923 r.)

Tytus de Zoo, 2010 r. 

akwarela, tusz, papier, 
21 × 28,5 cm, sygn. l.d.: papcio 
chmiel A.D. 2010, na odwrocie 

odręcznie: h. chmielewski / 
wesołych Świąt / pieczęć autorska 

Papcio Chmiel / herb twórczy 
artysty: ViS comicA

cena wywoławcza: 1 700 zł



28 sopocki dom aukcyjny

34
Tadeusz Raczkiewicz 
(ur. 1949 r.)

Tajfun. Zagadka układu C-2, 
1984 r.

plansza komiksowa z pierwszej serii cyklu 
o tajfunie
tusz, karton, 43,5 × 34 cm, sygn. 
w środku: t.rAcZkiewicZ.

cena wywoławcza: 1 500 zł

rysownik i scenarzysta komiksowy, twórca rysunków satyrycznych i ilustracje. Debiutował 
w 1976 roku w Świecie młodych. jego sztandarowa postać komiksowa, tajfun, to wówczas 
jedyny polski przykład super-bohatera. opublikowanie takiej historii w tamtych „antyame-
rykańskich” czasach, w 1984 roku, było dowodem powolnego odchodzenia od ścisłego 
wiązania komiksu z założeniami propagandowymi. tajfun jest pracownikiem tajnej organizacji 
rządowej, wykorzystuje z powodzeniem wschodnie sztuki walki, pokazuje się w towarzystwie 
uroczych dziewcząt. kolejnymi pomysłami autora były drukowane w schyłkowym okresie 
„Świata młodych”: western tajemnica czerwonego tipi oraz komiksy historyczne: Zawisza 
czarny oraz tajemnica kamiennego lasu.
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35
Tadeusz Raczkiewicz 
(ur. 1949 r.)

Dwa lata wakacji, 1983 r. 

komplet plansz komiksowych str. 42
tusz, papier, 43,5 × 33,5 cm, sygn. 
w środku: raczkiewicz; akwarela, 
blaudruk, 41,5 × 32,5 cm, folia 
drukarska

cena wywoławcza: 3 000 zł
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36
Tadeusz Raczkiewicz 
(ur. 1949 r.)

Tajemnica kamiennego lasu, 
1986 r. 

komplet plansz komiksowych str. 19
tusz, papier, 44 × 33 cm (przedzielone 
w 1/3 wysokości), sygn. w środku: 
t.raczkiewicz; akwarela, blaudruk, papier, 
43 × 30 cm, folia drukarska

cena wywoławcza: 2 500 zł
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37
Bogusław Polch 
(ur. 1941 r.)

Wiedźmin. Droga bez powrotu, 
1993 r. 

plansze komiksowe z części i 
tusz, korektor, papier, 30 × 20,5 cm, na 
odwrocie odręczny napis: ‚DroGA BeZ 
powrotu”

cena wywoławcza: 7 500 zł

twórca komiksów, grafiki reklamowej i użytkowej oraz ilustracji książkowych, storybo-
ardzista. klasyk polskiego komiksu. pierwszy komiks wydał w 1970 roku. Był to „Złoty 
mauritius” – historia o przygodach kapitana Żbika, w której peerelowski bohater rozwiązywał 
zagadkę związaną z najdroższym znaczkiem pocztowym świata. w latach 1982–90 stworzył 
popularną serię „Bogowie z kosmosu”, ze scenariuszem Arnolda mostowicza i Alfreda 
Górnego, inspirowaną pomysłami słynnego popularyzatora teorii paleoastronautycznych, 
ericha von Dänikena. w 1982 roku miał też swoją premierę rysowany przez polcha „Funky 
koval” do scenariusza macieja parowskiego i jacka rodka. w latach 1993–95 ukazała się 
seria ilustrowanych przez polcha komiksów „wiedźmin” (scen. maciej parowski i Andrzej 
Sapkowski). w 2009 roku Bogusław polch został odznaczony Brązowym medalem „Zasłużony 
kulturze Gloria Artis”. 
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38
Bogusław Polch 
(ur. 1941 r.)

Tomek Grot. Zdobycz, 1985 r. 
(kolor z 1989 r.)

plansze komiksowe
tusz, papier, 31 × 22 cm, na odwrocie 
pieczęć autorska oraz ekolina, blaudruk, 
papier, 28 × 21,5 cm
komiks pierwotnie powstał dla wydawcy 
niemieckiego w wersji czarno-białej. 
wersja w kolorze (dla polskiego pisma 
juppi) powstała kilka lat później. Stąd 
rozbieżność w datowaniu rysunku w tuszu 
i blaudruku.

cena wywoławcza: 4 500 zł
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39
Bogusław Polch 
(ur. 1941 r.)

Tomek Grot, 1989 r.

komiks drukowany w magazynie juppi 
nr 2/1990; komplet plansz str. 31
tusz, papier, 31 × 22 cm, na 
odwrociu odręczny napis: tGnt str. 57 / 
Bpolch’14 / autorska pieczęć; akwarela, 
blaudruk, papier, 26,5 × 22 cm, folia 
drukarska

cena wywoławcza: 4 000 zł



34 sopocki dom aukcyjny

40
Bogusław Polch 
(ur. 1941 r.)

Tomek Grot, 1989 r.

komiks drukowany w magazynie juppi nr 
2/1990; komplet plansz str.30
tusz, papier, 31 × 22 cm, na odwrociu 
odręczny napis: tGnt str.51, Bpolch’14 
oraz autorska pieczęć; akwarela, 
blaudruk, papier, 28,5 × 21,5 cm, folia 
drukarska

cena wywoławcza: 4 000 zł
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41
Grzegorz Rosiński 
(ur. 1941 r. Stalowa wola)

Western, 2001 r. 

szkic opublikowany w: patrick Gaumer, 
Monographie Rosinski, s. 321, le 
lombard 2013
ołówek, papier, 24 × 32 cm
w 2001 roku ukazał się „western”, jedno-
częściowy komiks, napisany przez jeana 
Van hamme’a. Album osiągnął niezwykły 
rozgłos głównie dzięki zmianie stylu 
rysowania rosińskiego, który przeszedł od 
tradycyjnego sposobu rysowania do koloru 
bezpośredniego, ujawniając tym samym 
swój talent malarski.

cena wywoławcza: 7 000 zł

rysownik komiksowy, grafik i malarz. jeden z nestorów komiksu w polsce. w 1967 roku 
ukończył liceum plastyczne, następnie Akademię Sztuk pięknych w warszawie i przez 
następne 10 lat tworzył ilustracje książkowe i kolejne części komiksowych serii legendarna 
historia polski, „kapitan Żbik” i „pilot śmigłowca”. Był także dyrektorem artystycznym 
komiksowego magazynu „relax”. w 1976 roku rosiński wyjechał do Belgii, gdzie poznał 
jeana Van hamme’a, który zaproponował rosińskiemu tworzenie rysunków do nowej 
serii komiksowej thorgal. wkrótce potem pierwsza część sagi, zatytułowana Zdradzona 
czarodziejka, ukazała się w belgijskim czasopiśmie komiksowym „tintin”. Seria ukazuje się 
w formie albumów nieprzerwanie od 1980 roku i stanowi jeden z największych sukcesów 
europejskiego komiksu. po wprowadzeniu stanu wojennego w polsce w 1981 roku rosiński 
wyjechał z rodziną na stałe do Belgii. od 1992 roku rosiński mieszka w mollens w Szwajcarii. 
laureat wielu nagród komiksowych, otrzymał w ostatnim czasie Grand prix Saint-michel 
i Grand prix Albert uderzo na komiksowych festiwalach za całokształt twórczości. w 2006 
roku uhonorowany krzyżem oficerskim orderu odrodzenia polski, przyznanym za wybitne 
osiągnięcia artystyczne i zasługi dla kultury polskiej. w 2007 roku podczas międzynarodowego 
Festiwalu komiksu w Łodzi został odznaczony srebrnym medalem Zasłużony kulturze Gloria 
Artis. w 2010 roku odebrał belgijski order leopolda ii. w grudniu 2013 r. francuskie 
wydawnictwo le lombard wydało obszerną monografię „monographie Grzegorz rosinski”, 
której wydanie planowane jest także w polsce.
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42
Marek Szyszko 
(ur. 1951 r.)

Tajemnica Kipu, 1978 r.

plansza komiksowa
tusz, karton, 58 × 41 cm, sygn. p.d.: 
m.Szyszko

cena wywoławcza: 1 800 zł

43
Marek Szyszko 

(ur. 1951 r.)

Grunwald, 2010 r.

projekt okładki
tusz, karton, 41 × 30 cm,  

sygn. p.d.: m.Szyszko
jest to projekt okładki do wydanej 

w dwóch językach: polskim i litewskim 
antologii komiksowej („city Stories – 5 

– Grunwald 1410–2010”). premiera 
albumu miała miejsce przy okazji obcho-
dów rocznicy bitwy na polach Grunwaldu 

w dniach 15–17 lipca 2010 roku.

cena wywoławcza: 1 800 zł

ukończył wydział Grafiki ASp w warszawie u prof. janusza Stannego w 1976 r. pierwsze jego prace to komiksy dla magazynu „relax”. 
niezapomniane, czy wręcz kultowe tytuły jego autorstwa to między innymi: tajemnica kipu, pięć kroków wstecz, konus. mistrzostwo 
w operowaniu nastrojem widać w albumie Dr jekyll mr hyde, który należy niewątpliwie do najciekawszych w jego dorobku. rysował także 
dla wyd. Sport i turystyka, gdzie jego Sąd parysa został bardzo wysoko oceniony przez krytykę. Zaskoczeniem mogą być komiksowe ilustracje 
do wierszowanych historii jerzego Dąbrowskiego pt. „leśny klub Sportowy”, gdzie Szyszko odchodzi od stylu realistycznego. Ale to tylko 
epizod, gdyż od początku lat 90. XX w. zajmuje się ilustracją realistyczną do książek i czasopism (wyd. elipsa, raniowski-podsiedlik i sp., 
nowa era, wSip, Demart, Bellona, publicat, pwn, presspublica). wiele z jego prac można zobaczyć na wystawie „historia polski według 
komiksu” (ekspozycji z cyklu „cztery pory roku z satyrą i komiksem”).
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44
Andrzej O. Nowakowski 
(ur. 1946 r.)

Chram na Lednicy, 1986 r.

okładka odcinka z serii „Doman”
ekolina, tempera, papier, 36,5 × 35 cm

cena wywoławcza: 6 000 zł

jeden z najpopularniejszych polskich rysowników lat 80. Sławę przyniosły mu przede 
wszystkim albumy „noc sprawiedliwych pięści”, „Zemsta harpera”, a zwłaszcza serial 
„Doman”. obok komiksów tworzył ilustracje i oprawy graficzne dla takich wydawnictw, jak 
kAw, mAw, interpress, orbita czy pomorze. publikował na łamach „Dziennika wieczornego”, 
„Fantastyki”, „Świata młodych”, „Szpilek, „polityki”, „Życia warszawy”. większość dawnych 
komiksów nowakowskiego określa się dzisiaj mianem ‘kultowe’. w połowie lat 80. były to 
najpoczytniejsze pozycje z gatunku science-fiction i fantasy na naszym rynku.
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45
Piotr Drzewiecki 

(ur. 1963 r.)

Czerwony autobus, 1987 r. 

praca prezentowana na autorskiej wysta-
wie w szczecińskim pAX-ie w 1987 roku. 

tusz, technika mieszana, papier, 
47 × 70 cm, sygn. l. bok: Drzewiecki 87
przy powstawaniu dzieła zamiast trudno 

dostępnego wówczas aerografu, aby 
uzyskać podobny efekt autor użył gruszki 

fryzjerskiej.

cena wywoławcza: 1 900 zł

46
Szczepan Sadurski 
(ur. 1965 r.)

„Jak to: nic nie robimy!?”, 1987 r. 

rysunek dla pisma „Szpilki”; na rewersie 
dodatkowy rysunek (przekreślony)
tusz, papier, 21 × 25 cm, sygn. l.d.: 
SADurSki
przy powstawaniu dzieła zamiast trudno 
dostępnego wówczas aerografu, aby 
uzyskać podobny efekt autor użył gruszki 
fryzjerskiej.

cena wywoławcza: 200 zł

rysownik i scenarzysta komiksowy. karykaturzysta, twórca rysunków satyrycznych i filmów rysunkowych. Swoje prace prezentował na 
wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Znany z albumów: Boom, cyklu czarno na Białym, serii Bayki, love robot (pierwszy 
polski komiks polityczno-erotyczny). uznany za głównego reprezentanta „nowej fali” polskiego komiksu lat 90-tych XX wieku. Drzewiecki 
jest bardzo wnikliwym obserwatorem. Bezlitośnie obnaża i inteligentnie wyśmiewa naszą rzeczywistość. nie stroni też od purnonsensowego 
dowcipu. Dynamiczna kreska i rozmach kompozycji udowadniają wysoką klasę rysownika.

Satyryk, rysownik satyryczny, karykaturzysta, dziennikarz. jurorował w międzynarodowych konkursach w polsce, turcji i Szwecji. wystawiał 
w rosji, Grecji, Anglii. we Francji był specjalnym gościem Festiwalu rysunku Satyrycznego. Drukował w prasie wydawanej w uSA 
i w europie – od wielkiej Brytanii po Grecję. Sadurski w latach 80-tych był najczęściej drukowanym rysownikiem tygodnika Szpilki, w kilku 
ogólnopolskich tytułach prasowych miał swoją stałą rubrykę, drukował niemal setkę rysunków co miesiąc. tworzy rysunki humorystyczne 
i karykatury dla prasy, wydawnictw, agencji reklamowych, portali internetowych (m.in. współpracował z portalami onet.pl, wirtualna polska, 
interia, Bankier). pisze felietony i satyryczne komentarze dla prasy, dla stacji telewizyjnych komentuje najnowsze wydarzenia.
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47
Marek Raczkowski 
(ur. 1959 r.)

Oto mój nowy motor

cienkopis, papier, 29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 500 zł

48
Marek Raczkowski 

(ur. 1959 r.)

Koniec świata 

farby wodne, cienkopis, papier, 
wym. 19 × 27 cm

cena wywoławcza: 500 zł

49
Edward Lutczyn 

(ur. 1947 r.)

Przygody Madzi, czyli 
przypadki i wpadki…, 

lata 90-te XX w.

plansza komiksowa  
dla czasopisma „naj”

tusz, akryl, aerograf, papier, 
18 × 43 cm, sygn. l.d.: lutcZyn

cena wywoławcza: 1 400 zł

Artysta plastyk, malarz, rysownik, plakacista i satyryk. ukończył wydział Architektury wnętrz Akademii Sztuk pięknych w warszawie. 
współpracował m.in. z „polityką i „przekrojem” (od 1993 r.) oraz od 2014 z portalem gazeta.pl, gdzie zamieszcza swoje rysunki z serii 
„raczkowski na dziś”. laureat Grand press 2003 w kategorii publicystyka, nagrody Fundacji kultury polskiej przyznanej mu w 2004 przez 
Sławomira mrożka. ekscentryczny przedstawiciel warszawskiej bohemy artystycznej, jest dziś chyba najbardziej popularnym rysownikiem 
satyrycznym w polsce. wypracował swój własny, łatwo rozpoznawalny i niepowtarzalny styl, zarówno pod względem rysunku, jak i spe-
cyficznego poczucia humoru. 

najbardziej rozpoznawalny twórca ilustracji książkowej w polsce. jest autorem projektów plakatów 
teatralnych, filmowych, reklamowych, znaków graficznych (np. logo zespołu rockowego perfect), 
okładek płyt, komiksów, rysunków satyrycznych, ilustracji. lista jest bardzo długa – od znaczków 
pocztowych do czołówek programów telewizyjnych. ma w dorobku ponad 60 wystaw indywidualnych. 
Debiutował w 1971 ilustracjami w „Szpilkach”. współpracował z wieloma magazynami, takimi 
jak „Gazeta wyborcza”, „playboy”, „przekrój”, „reader’s Digest”, „Świerszczyk”, „wiedza i Życie”.
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50
Krzysztof Różański 
(ur. 1966 r.)

Aurora, 1997 r.

tempera, aerograf, tektura, 42 × 29,5 cm, 
sygn. p.d. monogramem: kr 97
portret najsłynniejszej polskiej bohaterki 
science-fiction (twórca postaci: jacek 
michalski)

cena wywoławcza: 1 200 zł

51
Aleksandra Spanowicz 

(ur. 1966 r.)

Wampir, około 1995 r.

plansza komiksowa
technika mieszana, tusz, farba wodna, karton, 42 × 30 cm, 

podpis na odwrocie: „wampir”, rys. A.Spanowicz, scen. j.Szyłak
Seria wampir powstawała w latach 1994–2003. plansze ukazy-

wały się wtedy w fanzinach komiksowych, prezentowane były  
na wystawach. według autora scenariuszy jerzego Szyłaka 

tytułowy wampir miał być: postacią bladą, w czerni, nie mającą 
w sobie nic z potwo

cena wywoławcza: 1 200 zł

Grafik, scenograf, projektant postaci i dekoracji, autor komiksów, 
scenarzysta komiksowy i filmowy. współzałożyciel Studia komiks 
polski i redaktor graficzny magazynu komiksowego Awantura. twór-
ca dekoracji do animacji, nagradzanych na wielu międzynarodowych 
festiwalach, m.in. Złoty yach w Gdańsku (za teledysk „o hela” 
pawła kukiza) i Złoty medal w nowym jorku na the new york 
Festivals (za film „lodowa góra” z serii „Baśnie i bajki polskie”). 
jego komiksy i ilustracje publikowały m. in.: Qriozum, Awantura, 
Aqq, komiks-Forum, paradox, czas komiksu, Biceps, Fenix, Świat 
gier komputerowych.

ukończyła państwową wyższą Szkołę Sztuk plastycznych w poznaniu 
na wydziale malarstwa, Grafiki i rzeźby. laureatka nagrody Grand 
prix za utwór „miasto nocą” na V ogólnopolskim konwencie twórców 
komiksu w Łodzi w 1994 r. Zajmuje się malarstwem i ilustracją dla 
dzieci i młodzieży. w 2007 r. wydała kalendarz z ilustracjami do baśni 
j. ch. Andersena. pod koniec roku 2007 ukazał się jej indywidualny 
album „Buty” inspirowany prozą Bolesława leśmiana (wydawnictwo 
timof i cisi wspólnicy). uznana zdecydowanie za jedną z najlepszych 
twórczyń komiksu w naszym kraju.
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52
Dominik Szcześniak 

(ur. 1981 r.) 

Zinio 3, 1998 r. 

okładka
technika mieszana, papier, 42 × 29 cm

cena wywoławcza: 700 zł

53
Dominik Szcześniak 
(ur. 1981 r.) 

Przypadek Czesława G., 1998 r. 

splash
ołówek, tusz, cienkopis, papier, 
41 × 29 cm

cena wywoławcza: 300 zł

Scenarzysta komiksowy, publicysta, rysownik, tłumacz. redaktor 
naczelny magazynu komiksowego „Ziniol”, wcześniej związany 
z kserowanym Zinem. na swoim koncie ma m.in. albumy komiksowe: 
Gadkaszmatka, Dom żałoby, Dziesięć bolesnych operacji, w hołdzie 
Szarlocie pawel oraz mniejsze formy publikowane na łamach zinów, 
m.in.: „Ziniol – the Very Best oFF: Greatest hits vol. 2 rarities and 
B-Sides”, „wschód słońca nad góra Fuji”.
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54
Przemysław TRUST Truściński 
(ur. 1970 r.)

Bez tytułu (Wisielec), 
lata 90-te XX w.

plansza komiksowa
technika mieszana, tusz lawowany, 
karton, 42 × 29,5 cm, sygn. p.d.: t.ruSt

cena wywoławcza: 4 500 zł

55
Przemysław TRUST Truściński 

(ur. 1970 r.)

Bez tytułu (Szczyt 
Superbohaterów), około 2010 r. 

plansza komiksowa
tusz, karton, 37 × 26 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
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56
Przemysław TRUST Truściński 
(ur. 1970 r.)

MFKMan, 2005 r.

projekt plakatu
tusz, papier, 42 × 30 cm; sygn. w środ-
ku: truSt, na odwrocie: FeStiwAl 
komikSu w ŁoDZi
projekt słynnego plakatu XVi międzynaro-
dowego Festiwalu komiksu w Łodzi

cena wywoławcza: 6 000 zł

należy do najwybitniejszych współczesnych rysowników komiksu. Dla wielbicieli gier fantasy 
znany jako projektant wizerunku wiedźmina Geralta. kolejna z zaprojektowanych przez 
niego postaci – jakże odmienna – to wokulski dla centrum nauki kopernik. Zresztą trust 
(znany pod takim właśnie pseudonimem) swoją twórczość traktuje wielopoziomowo. jest 
wszechstronny. oprócz komiksu zajmuje go reklama, ilustracja, czy malarstwo. Absolwent 
wydziału Grafiki Łódzkiej Akademii Sztuk pięknych. laureat Grand prix na międzynarodowym 
Festiwalu komiksu w Łodzi w 1993 roku. członek Stowarzyszenia twórców „contur”. 
uczestniczył w ponad stu wystawach (m.in. we Frankfurcie, paryżu, Angouleme – europejskiej 
stolicy komiksu). w jego pracach, gdzie dominuje czerń i biel, mamy do czynienia z silnym 
nawiązaniem do mitologii. nie tylko starych, dawno wymarłych cywilizacji i ich kultów. 
widzimy bowiem jak truściński konstruuje swoje światy używając także ikon współczesności. 
Buduje je z ich całą historią jakby sam był Stwórcą. chce wyznaczyć im początek, ale nie 
zapomina, że wszystko też ma swój kres. i myślenie o tym inspiruje go najbardziej.



44 sopocki dom aukcyjny

Absolwentka wydziału malarstwa Akademii Sztuk pięknych w kra-
kowie. Zajmuje się głównie ilustracją książkową i projektowaniem 
kolekcjonerskich edycji książek. współpracuje m.in. z wydawnic-
twami Atropos, runa, mAG, patmos (niemcy), loewe (niemcy), 
hill house publishers (uSA), Darkrose Studios (uSA). w 2004 r. 
w Stanach Zjednoczonych ukazał się album zatytułowany „melinda” 
z ilustracjami Dagmary matuszak do poematu neila Gaimana, 
napisanego specjalnie na tę okoliczność (wyd. polskie 2005 r.).

Absolwent wydziału Grafiki i malarstwa łódzkiej ASp w pracowni 
profesora mariana kępińskiego. wraz z pauliną królikowską, sce-
narzystką wyróżnionego przez mpw komiksu „Stąd do wolności”, 
który jest pierwszym na skalę międzynarodową komiksem z alfa-
betem Braille’a, niestrudzenie pracuje nad rozpowszechnieniem 
tego pomysłu. na co dzień pracuje w branży reklamowej jako 
rysownik, grafik i storyboardzista oraz prowadzi pracownię aero-
grafu airbrushing.pl. wykonał m.in. malowanie artystyczne deski 
kitesurfingowej dla miliardera i filantropa sir richarda Bransona. 
jest autorem ilustracji i rysunków do filmu dokumentalnego „ikony 
srebrnego ekranu” o Stanisławie mikulskim i innych gwiazdach 
kina prl. Zapalony twórca komiksów historycznych (m.in. 
„Doktor esperanto” do scenariusza w. Łowickiego), szczególnie 
tych związanych z i i ii wojną światową.

57
Dagmara Matuszak 

(ur. 1973 r.)

Melinda, 2004 r.

ilustracja ze strony tytułowej albumu melinda
akryl, tusz, akwarela, karton, 17,5 × 14 cm w świetle passe-
-partout, sygn. p.d.: mAtuSZAk’ 04; na odwrocie odręcznie: 

„melinda” str. tytułowa
Album „melinda” opowiada o małej dziewczynce żyjącej 

samotnie w postapokaliptycznym mieście zaludnionym jedynie 
przez zwierzęta i maszyny (a także zmechanizowane zwierzęta). 

Do końca jednak nie wiemy, czy nie są one jedynie wytworem 
wyobraźni bohaterki.

cena wywoławcza: 2 000 zł

58
Daniel Baum 
(ur. 1982 r.)

Cesarzowa, 2007 r.

projekt do talii kart tarota (cesarzowa: karta należąca do 
Arkanów wielkich)
akryl na tekturze, 38,5 × 31 cm, sygn. u dołu: 
Daniel Baum 07

cena wywoławcza: 600 zł
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59
Krzysztof Gawronkiewicz 
(ur. 1969 r. warszawa)

Absolutnie!, około 2005 r. 

ilustracja reklamowa
tusz, papier, 32 × 33,5 cm, sygn. p.d.: 
Gawronkiewicz

cena wywoławcza: 900 zł

60
Tomasz Niewiadomski 

(ur. 1971 r.)

Terror na wizji, około 2009 r.

plansza tytułowa
tusz, papier, 29,5 × 21 cm, sygn. na 

odwrocie: t.niewiadomski

cena wywoławcza: 400 zł

Grafik, malarz, storyboardzista, twórca 
komiksów. Absolwent wydziału grafiki 
warszawskiej ASp. laureat Grand prix 
łódzkich konkursów (1992 i 2000). uznany 
za jednego z najlepszych współczesnych 
twórców komiksu. jest autorem rysunków 
do komiksów, m.in. mikropolis, esencja, 
Achtung Zelig. w 2003 roku esencja (scen. 
Grzegorz janusz) zdobyła główną nagrodę 
w pierwszej edycji europejskiego konkursu 
komiksowego, organizowanego przez fran-
cuskie wydawnictwo Glénat i szwajcarską 
telewizję arte. 

ukończył z wyróżnieniem europejską Akademię Sztuk w warszawie 
na wydziale grafiki. od 1991 roku związany z „nowa Fantastyką”, 
dla której tworzy ilustracje i komiksy. we wrześniu 1994 roku 
narodziła się na jej łamach jedna z jego najbardziej niezwykłych 
postaci (zaliczana do klasyki bohaterów polskiego komiksu): 
ratman. inne pisma, z którymi współpracował niewiadomski to 
m.in.: „polityka”, „rzeczpospolita”, „Życie”. A inni jego bohaterowie 
to Bolo, nerwolwer, Szmatan. cechy rozpoznawcze jego twórczości 
to absurd, groteska i surrealizm. Brał udział w słynnej wystawie 
koniec latających talerzy przedstawiającej rysowników „nowej 
Fantastyki” w muzeum karykatury w warszawie w 1996 r. 
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61
Tomasz Tomaszewski 
(ur. 1968 r.)

Tribute to Moebius, 2007 r.

ilustracja
tusz, papier, 23 × 33 cm oraz flamaster, 
papier, 21 × 29,5 cm; sygn. p.d.: 
teteBiuS’ 2007 oraz na odwrocie: 
triBute to moeBiuS /1B/ rys.tomasz 
tomaszewski
Autor stworzył tzw. tetebiusy – rysunki, 
które łączą styl najsłynniejszego rysownika 
komiksu moebiusa z twórczością toma-
szewskiego.

cena wywoławcza: 4 000 zł

twórca ilustracji, komiksu i grafiki projektowej. Absolwent plSp w Łodzi. Studia i dyplom na 
wydziale malarstwa i Grafiki pwSSp w Łodzi w 1993 r. współorganizator łódzkich imprez 
komiksowych. organizator wystawy „komiksorama” w muzeum karykatury w warszawie 
w 1993 r. Autor komiksów o popmanie (scen. własny), Super jasiu (scen. piotr kabulak), 
k-mixie (scen. maciej wojtyszko) i innych. współzałożyciel i redaktor czasopisma „Arena 
komiks”. laureat nagród, m.in. „Złotej witryny karykaturzystów” w 1994 r. (za cykl rysunków 
w kampanii reklamowej lot-u), laureat wyróżnień w konkursach na krótką formę komiksową 
w Łodzi (1992, 1993). 
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63
Marcin Podolec 
(ur. 1991 r.) 

Kapitan Sheer – Kapitan Sheer i uraza, 2009 r. 

plansza komiksowa str. 27
ołówek, tusz, papier, 29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 400 zł

62
Tomasz Lew Leśniak 

(ur. 1977 r.)

Jeż Jerzy. Człowiek 
z blizną (scen. Rafał 

Skarżycki), około 2006 r.

plansze komiksowe
tusz, papier, 30 × 21 cm 

oraz flamaster, papier, 
30 × 21 cm, sygn. p.d.: 

leśniak

cena wywoławcza: 
1 500 zł

twórca komiksów, projektów graficznych i animacji. kojarzony jako twórca takich słynnych i kultowych postaci jak jeż jerzy (Grand 
prix Festiwalu komiksu w Łodzi w 1999 r.) oraz tymek i mistrz. razem z rafałem Skarżyckim przebojem opanowali komiksową działkę 
w skate’owym miesięczniku Ślizg, publikując w nim „dorosłą” mutację serialu o jeżu jerzym, którego „dziecięca” odmiana ukazywała się 
równolegle w Świerszczyku, a także w AQQ i Qriozum. w 2011 roku jeż jerzy doczekał się animowanej wersji kinowej. pracuje nad filmową 
pełnometrażową adaptacją komiksów tadeusza Baranowskiego. Aktualnie w Gazecie wyborczej możemy podziwiać talent rysownika w serii 
obrazkowej pt. „polska mistrzem polski”.

Student animacji w pwSFtvit w Łodzi. Zdobywca nagród w kilku ogólnopolskich 
konkursach komiksowych. Albumowy debiut komiksowy kapitan Sheer (kultura 
Gniewu, 2010), publikowany też na stronie amerykańskiego wydawnictwa 
top Shelf. Dalej przyszły kolejne tytuły ugruntowujące pozycję podolca, m.in.: 
wszystko zajęte (kultura Gniewu, 2012), Fugazi music club (kultura Gniewu 
2013), podgląd (do scenariusza Daniela chmielewskiego, kultura Gniewu, 
2014). na swoim koncie ma też współpracę z zinami: „kolektyw”, „Biceps”, 
„Ziniol”. uczestniczył w indywidualnych i zbiorowych wystawach w polsce 
i europie. współpracował m.in. z ministerstwem Sprawiedliwości, urzędem 
miasta Łodzi, katedrą prawa uj.
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rysownik, ilustrator, kolorysta, twórca reklam. Debiutował na 
łamach magazynów komiksowych „AQQ”, „kkk”, „Świat komiksu”. 
jego prace ukazały się w antologiach komiksowych: piekielne wizje, 
Graham masterton (mandragora), człowiek w próbówce (egmont), 
StreFA komikSu, Antologia, likwidator Alternative: Antologia 1. 
w 2011 roku skończył rysować składającą się z pięciu albumów 
i trzech mini antologii, serię science-fiction BiocoSmoSiS (wyd. 
proArte). Dwa pierwsze albumy tej serii ukazały się w kultowym 
amerykańskim magazynie komiksowym „heavy metal” (march 
2009, november 2010). od 2004 roku współpracuje z „nową 
Fantastyką”, gdzie w plebiscycie czytelników na grafika roku zajął 
dwukrotnie pierwsze miejsce (2010 i 2012 r.).

Zadebiutował w 2002 roku w magazynie komiksowym „produkt” 
serią josephine. tytułowa pani detektyw podąża krętymi, odrapa-
nymi uliczkami londynu, tonącymi w gęstej mgle znad tamizy, 
tropiąc ukrywające się w niej nieludzkie i obce nam monstra. 
w 2014 roku zadebiutował na rynku amerykańskim komiksem 
toshiro – osadzoną w steampunkowym świecie opowieścią 
o walczącym z hordą zombie samuraju – wydanym przez jedno 
z najważniejszych wydawnictw, Dark horse. komiks ukazał się 
także w naszym kraju nakładem wydawnictwa kultura Gniewu.

64
Clarence Weatherspoon 
(właściwie Janusz Pawlak) 
(ur. 1978 r. )

Toshiro, 2013 r. 

plansza komiksowa str. 163
ołówek, tusz, marker, papier, 
29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 400 zł

65
Nikodem Cabała 

(ur. 1980 r.) 

Biocosmosis. 1: Enone, 2006 r. 

plansza komiksowa str. 20
tusz, ołówek, papier, 42 × 30 cm, 

sygn. p.d.: nikodem 2006

cena wywoławcza: 700 zł
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66
Maciej Mazur 

(ur. 1971 r.)

Le Bâtard de Kosigan, 2006

plansza komiksowa
tusz, akwarela, papier, 42 × 29,5 cm, 

sygn. p.d.: mazur&cerutti 2006.

cena wywoławcza: 700 zł

67
Maciej Mazur 
(ur. 1971 r.)

Hercules, 2013 r.

plansza komiksowa s. 2
ołówek, tusz, papier, 50 × 35 cm, 
sygn. p.d.: mazur 2014, l.d.: herculeS

cena wywoławcza: 700 zł

Grafik, ilustrator, rysownik i autor komiksów, twórca reklam 
(m.in. dla G7, ogilvy, Saatchi, mccann erickson). Debiutował 
w roli ilustratora w 1988 roku w tygodniku „odrodzenie”. Debiut 
komiksowy w kultowym czasopiśmie „Świat młodych” (1992). 
na koncie ma ponad 2000 rysunków prasowych opublikowanych 
w kilkudziesięciu tytułach w polsce i prasie polonijnej w Austrii. 
Autor rysunków do komiksów przymierze pajęczej nici, urwisko, 
kapliczka, albumu włócznia ottona. jego autorskie albumy to m.in.: 
rechot – nie bój żaby, Striptiz, czyli prasa u podstaw. ilustrator 
i dyrektor artystyczny magazynu „kapitan muzyczka”, ilustrator 
magazynu „Świat przygód z hugo”.otrzymał nagrody i wyróżnienia 
na festiwalach komiksu w Łodzi, Festiwalu rysunku „Złoty kaktus” 
w Sieradzu. Brał udział w wielu wystawach ogólnopolskich (indywi-
dualnych, jak i zbiorowych) oraz we Francji, portugalii i włoszech.
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68
Daniel Grzeszkiewicz 
(ur. 1980 r.)

Międzybycie, 2005

plansza komiksowa str. 4 – komiks 
oczekujący na wydanie
akryl, ekolina, tempera, papier, 
wym. 42 × 29,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł

69
Daniel Grzeszkiewicz 

(ur. 1980 r.)

Wirus Jabolla, 2013 

plansza komiksowa – komiks oczekujący 
na wydanie

technika mieszana, 60 × 42 cm

cena wywoławcza: 700 zł

Grafik, ilustrator, autor okładek, twórca komiksów. Absolwent 
państwowego liceum Sztuk plastycznych w lublinie. Zainspirowany 
malarstwem Simona Bisleya i Alexa rossa, tworzy w stylistyce foto-
realistycznej. publikował w m.in. „kGB” i „Znakomiks”. Dwukrotnie 
(w latach 2006 i 2007) zdobył główną nagrodę międzynarodowego 
Festiwalu komiksu w Łodzi w kategorii profesjonalista. od 1999 r. 
zasypywany wyróżnieniami. Autor takich komiksów, jak: X2, Gedeon 
zebrany. jego prace publikowane były także w wydawnictwach 
zbiorowych: komiks Forum ‚98’, Antologia piłkarska – wszystko, co 
chcielibyście wiedzieć o piłce..., copyright. Antologia komiksu, Dom 
żałoby 7, powrót Barbarzyńców i nie. obecnie mieszka w lublinie 
tworząc ilustracje i okładki dla wydawnictwa Fabryka Słów.
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70
Anna Andruchowicz 

(ur. 1988 r.)

W obcej skórze, 2013 r.

plansza komiksowa str. 18
ołówek, papier, wym. 30 × 20,5 cm, 

sygn. Anna Andruchowicz 2013 

cena wywoławcza: 300 zł

71
Anna Andruchowicz 
(ur. 1988 r.)

W obcej skórze, 2013 r.

plansza komiksowa str. 45
ołówek, papier, 30 × 21 cm, sygn. p.d.: 
Anna Andruchowicz 2013

cena wywoławcza: 300 zł

Absolwentka Akademii Sztuk pięknych w krakowie.Debiutowała 
w 2014 r. komiksem „w obcej skórze”, który ukazał się nakładem 
wydawnictwa kultury Gniewu. komiks został przygotowany jako praca 
dyplomowa na ASp w krakowie.



52 sopocki dom aukcyjny

72
Ryszard Dąbrowski 
(ur. 1968 r. paryż)

Likwidator, 2014 r. 

ilustracja
tusz, karton, 29,5 × 42 cm, sygn. p.d.: 
r.Dąbrowski’14

cena wywoławcza: 750 zł

73
Anna Helena Szymborska 
(ur. 1982 r.)

Szybki Lester, 2012 r. 

projekt okładki
akryl, papier, 42 × 29,5 cm, sygn. p.d. 
monogramem: AhS 2012 
ilustracja okładkowa do pierwszej części 
komiksu z serii „Szybki lester” 

cena wywoławcza: 1 200 zł

rysownik i scenarzysta komiksowy. Absolwent lubelskich uczelni: państwowego liceum Sztuk plastycznych oraz wydziału Artystycznego 
umcS. jeden z czołowych twórców polskiego komiksu undergroundowego i satyryczno-politycznego. twórca postaci: likwidator, redaktor 
Szwędak, kicia. Autor 17 albumów komiksowych. publikował też w gazetach i czasopismach: Fakt, Gazeta wyborcza, krytyka polityczna, 
nie, przekrój, lampa, nowa Fantastyka, twój weekend, obywatel, kurier poranny, produkt, AQQ. jego komiksy są przeważnie ostrą satyrą 
na wydarzenia czy osoby z kręgu polskiej polityki i popkultury.

w 2002 r. ukończyła plSp w Łomży o profilu Grafiki warsz-
tatowej, a w 2007 r. łódzką ASp na kierunku projektowania 
Graficznego. rysowniczka komiksów („uowca”, „Szybki 
lester”, „Biały orzeł”), jak również pasków komiksowych 
i „szortów” przedrukowywanych w różnych magazynach 
– Deliropolis, B5, Biceps, kolektyw. Autorka ilustracji do 
książek, gier, okładek płyt, nadruków koszulkowych. 
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74
Mateusz Skutnik 
(ur. 1976 r.) 

Rewolucje t. 6. Na morzu, 2010

plansza komiksowa – alternatywna 
strona 3
tusz, akwarela, papier, 29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł

75
Daniel Chmielewski 

(ur. 1983 r.)

Zapętlenie, 2014 r. 

plansza komiksowa str. 34
tusz, akwarela, papier, 29,5 × 21 cm

cena wywoławcza: 350 zł

twórca komiksów, rysownik, scenarzysta i projektant gier komputerowych. 
Założyciel (wraz z karolem konwerskim) firmy pastel Games, a także 
założyciel i redaktor naczelny zina „Vormkvas”. wieloletni współpracownik 
magazynu „Ziniol”. twórca i współtwórca (najczęściej ze scenarzystą 
jerzym Szyłakiem) komiksów: rewolucje (seria), morfołaki (seria), Blaki 
(seria). publikował m.in. w magazynach komiksowych: „AQQ”, „krakers”, 
„Znakomiks”, „katastrofa”, „kGB”, „ricta Baum”, „Świat komiksu”, 
słoweńskim „Stripburger” i czeskim „Aargh!”. twórca scenografii do 
filmu „kinematograf” w reżyserii tomasza Bagińskiego. jest też autorem 
około stu gier komputerowych, m.in.: „Submachine” (2005, wydana 
w kilku edycjach), „10 gnomes” (2008) oraz „Daymare town” (2008).

Absolwent wydziału Grafiki Akademii Sztuk pięknych w warszawie. 
Autor albumów Zostawiając powidok wibrującej czerni i Zapętlenie, 
a także krótkich form komiksowych, często o charakterze ese-
istycznym i autobiograficznym. Scenarzysta mającego się ukazać 
jeszcze w 2014 roku podglądu, narysowanego przez marcina 
podolca. w Zapętleniu, obfitującym w eksperymenty formalne, 
Daniel chmielewski za punkt wyjścia obiera studencki wyjazd na 
plener, którego był uczestnikiem w 2009 roku. poznał tam Artura 
Żmijewskiego i mógł przyjrzeć się postawom innych studentów 
w obliczu nietypowych ćwiczeń twórczych. Z impresji na temat 
epizodu sprzed lat wyrastają kolejne odnogi autobiograficznego eseju 
o trudnych związkach, etycznych rozterkach i próbie ustalenia, czy 
można wyłonić jakikolwiek spójny obraz świata z wiru niepewnych 
wspomnień i sprzecznych bodźców, jakimi jesteśmy na co dzień 
poddawani.
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76
Joanna Karpowicz 
(ur. 1976 r.)

Polski komiks kobiecy: 
Bezpieczne miejsce, 2012 r.

plansza komiksowa str. 6 (str. 131)
akryl, płócienny papier, 38 × 26, 5 cm, 
sygn. l.d.: jk 2012

cena wywoławcza: 600 zł

77
Joanna Karpowicz 

(ur. 1976 r.)

Kolejne zdjęcie, 2014 r. 

plansza komiksowa str. 34
akryl, płócienny papier, 61 × 42,5 cm, 

sygn. p.d.: jk 2013; l.d.: Fotograf / city 
Stories 2013

cena wywoławcza: 900 zł

malarka, ilustratorka, autorka warstwy graficznej na potrzeby gier 
komputerowych, autorska scenografii, a także komiksów. Absolwent-
ka wydziału malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk pięknych. jej 
prace były wystawiane zarówno w polsce, jak i zagranicą (węgry, 
Łotwa, Austria, litwa, niemcy, ukraina). wybrane komiksy: Szminka 
(2003), jutro będzie futro (2005), Staruorzzz: Stare klisze (2006), 
wujek Franz (2007), pocztówki z Białegostoku (2012). mniejsze 
formy w wielu antologiach, w tym m.in. w: polski komiks kobiecy 
(timof i cisi wspólnicy 2012) i city Stories 2013 (Stowarzyszenie 
twórców contur). Aktualnie pracuje nad kolejną większą formą ko-
miksową – albumem Anastazja do scenariusza magdaleny lankosz.
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78
Maria Rostocka 

Niedźwiedź, kot i królik, 2010 r. 

plansza komiksowa
gwasz, papier, 40 × 35 cm, opisane 

na odwrocie: mAriA roStockA / 
„nieDŹwieDŹ, kot i królik” StronA 
20 / GwASZ nA kArtonie 27 X 40 cm 

/ 2010

cena wywoławcza: 900 zł

79
Maria Rostocka 

Niedźwiedź, kot i królik, 2010 r. 

plansza komiksowa
gwasz, papier, 40 × 35 cm, opisane 
na odwrocie: mAriA roStockA / 
„nieDŹwieDŹ, kot i królik” StronA 
34–1 / GwASZ nA kArtonie 28 X 
30 cm / 2010

cena wywoławcza: 900 zł

malarka, rysowniczka, autorka komiksów. Absol-
wentka wydziału malarstwa i projektowania plakatu 
na warszawskiej Akademii Sztuk pięknych. Dyplom 
z wyróżnieniem rektorskim w 2007 roku. Autorka 
warstwy ilustracyjnej do komiksu niedźwiedź, kot 
i królik, wydanego zarówno polsce (2012 r.), jak 
i we Francji (2013 r.). Autorka mniejszych form – 
m.in. publikacja w antologii „polski komiks kobiecy” 
(timof i cisi wspólnicy 2012). w 2007 zdobyła 
wyróżnienie na festiwalu niemego komiksu „no word 
comics” w Bolzano we włoszech, a 2012 r. zajęła 
pierwsze miejsce w konkursie na komiks o powstaniu 
warszawskim.
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80
Michał Rzecznik 
(Grupa maszin)

Szczekając na Godota, 2014 r. 

komplet 3 ilustracji
tusz, akwarela, 15 × 15 cm, sygn. l.d.: 
mAZol’13

cena wywoławcza: 300 zł

kulturoznawca, niedoszły filolog ukraiński. Scenarzysta, rysownik, recenzent, autor warsz-
tatów komiksowych, aktor naturszczyk. Autor albumów komiksowych: Generator 1000, 
S/n i współautor tomów: przygody powstania warszawskiego i wielki Atlas ciot polskich, 
scenarzysta maczużnika i tu powstała polska. redaktor zinów „Zsyp” i „maszin”, publikował 
też w czasopismach: „cheap east”, „teatr” oraz prasie: „Gazeta wyborcza”, „the Guardian”, 
„le monde”. laureat wielu nagród i wyróżnień w tym: nagrody polskiego Stowarzyszenia 
komiksowego za 2013 r, w kategorii najlepszy scenarzysta oraz nagrody Superhiro 2013 
w kategorii komiks-książka, magazynu „hiro” (wraz z Danielem Gutowskim). członek 
artystycznej „specgrupy” – maszin.
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81
Michał Rzecznik 
(Grupa maszin)

Ikona

akryl, deska, 49 × 32 cm

cena wywoławcza: 500 zł
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82
Joe Rubenstein 
(ur. 1958 r.) 

Superman, Action Comics 
nr. 760, 1999 r. 

splash tytułowy str.1 
ołówek, tusz, papier, 43 × 28 cm, sygn. 
p.d.: joe rubinstein, u góry: Action 
comicS 760 Dec ‘99
German Garcia (ołówek), joe rubenstein 
(tusz)

cena wywoławcza: 1 500 zł

rysownik komiksów, związany głównie z wydawnictwem marvel comics, ale także z Dc 
comics i Dark horse. urodzony w niemczech, po przeprowadzce do Stanów Zjednoczonych 
rozpoczął swoją rysownicza karierę w latach 70. XX wieku, jeszcze jako nastolatek, pracując 
jako asystent neala Adamsa i Dicka Giordano w continuity Associates. w 1982 roku zdobył 
uznanie serią wolverine. jednym z jego najważniejszych dzieł zostało the official handbook 
of marvel universe, za którą otrzymał nagrodę Guinnessa. Do tej pory pokrył tuszem ponad 
2500 komiksów.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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83
Rodolfo Damaggio 
(ołówek)

Robert Campanella 
(tusz)

Green Arrow nr 134, 1998 r. 

okładka
ołówek, tusz, papier, 43 × 30 cm

cena wywoławcza: 5 000 zł

rodolfo Damaggio – urodził się w Brazylii, gdzie pracował jako ilustrator i animator do 19-stego 
roku życia. w tym czasie rozpoczął prace dla amerykańskich wydawców w konsekwencji 
czego przeniósł się do los Angeles. Zadebiutował w 1995 roku wydawnictwie Dc comics 
pracując nad serią „Green Arrow”. na swoim koncie ma ok. 90 komiksów, w tym do serii 
„Detective comics”, „Batman” i „Batman vs. predator”. w roku 2000 zrezygnował z pracy 
w branży komiksowej by poświęcić się scenografii filmowej. pracował m.in. przy filmach: 
„Green lantern” (2011), „Straszny dom” (2006), „hulk” (2003), „Gwiezdne wojny: Atak 
klonów” (2002), „jurassic park iii” (2001) i innych. nominowany trzykrotnie do nagrody 
Amerykańskiej Gildii Scenografów: najlepsza scenografia do filmu fantasy za „captain 
America: the First Avenger” (2011), „indiana jones i królestwo kryształowej czaszki” 
(2008), „iron man” (2008).
83 c.d.

robert campanella – amerykański rysownik komiksowy. Debiutował w 1987 roku i pracował 
dla głównych wydawców amerykańskiego rynku komiksowego – Dc comics, marvel, Dark 
horse. na swoim koncie ma blisko 350 wydanych komiksów, w tym dla takich serii jak: 
„Batgirl”, „Green Arrow”, „marvel comics presents”, „X-men Adventures”, „wonder woman”, 
„robin: year one”, „robin”, „moon knight”, „Batman vs predator iii”, „Spectacular Spider-
-man”, „Batman: Shadow of the Bat”, „Green lantern”, „Aliens vs. predator”, „incredible 
hulk”, „captain America”, „nightwing”, „catwoman”, „Star trek: the next Generation”, 
„Starman”, „Daredevil” i wielu innych.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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84
Jesus Saiz 
(ołówek)

Keith Champagne 
(tusz)

JLA: Black Batism, część 4 
– Final Sacrement, (Justice 
League of America – Liga 
Sprawiedliwych), 2001 r. 

splash tytułowy str.1 
ołówek, tusz, papier, 43 × 28 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

jesus Saiz – hiszpański rysownik komiksowy, pracujący dla Dc comics. Doceniony za 
wkład w serie komiksowe „manhunter” i „the Brave and the Bold”. Zrealizował ponad 150 
wydanych komiksów, m.in.: „mifnight, mass.”, „the omAc project”, „jlA: Black Baptism”, 
„resurrecion man”, „Zatanna” i innych, w tym „Star wars tales” dla wydawnictwa Dark horse.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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85
Graham Nolan 
(ur. 1962 r.) (ołówek)

Scott Hanna 
(tusz)

Detective Comics nr. 678, 1994 r. 

plansza komiksowa str. 21 (splash)
ołówek, tusz, papier, 42 × 29 cm

cena wywoławcza: 2 000 zł

Graham nolan (ur. 1962 r.) – amerykański rysownik komiksowy, ilustrator. Znany głównie ze 
swojej pracy przy seriach dla wydawnictwa Dc comics, związanych z uniwersum Batmana, 
w tym: „Detective comics”, „Batman: Bane of the Demon”, „the Batman chronicles”, 
„Batman: knightfall”, „Batman: Gates of Gotham” i innych. ilustrował dodatki do wydawanego 
przez tSr kultowego systemu rpG, „Dungeons & Dragons”: „the mines of Bloodstone” 
(1986), „egg of the phoenix” (1987), “the endless Stair” (1987), “the complete Book of 
Villains” (1995). na swoim koncie ma ponad 250 wydanych komiksów, w tym także dla 
marvel comics: „X-men Forever”, „Spider-woman”, „marvel Adventures: iron man”, „marvel 
Adventures: Fantastic Four”, „peter parker: Spider-man”, „wolverine”, „captain America: hail 
hydra”, „the transformers”, „the Amazing Spider-man”.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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86
Jackson (Butch) Guice 
(ur. 1961 r.)

Captain America: Reborn nr 5, 
2010 r.

splash tytułowy str.1 
ołówek, tusz, papier, 44 × 29 cm, napis 
u góry: reBorn 5 / hitch/Butch / i

cena wywoławcza: 2 000 zł

jackson (Butch) Guice (urodzony 27 czerwca 1961, w chattanooga, tennessee) – Ame-
rykański rysownik komiksów. Swoją karierę w branży komiksowej rozpoczął już w 1980 
roku, inspirując się na wczesnym etapie pracami legendarnego animatora i filmowiec, raya 
harryhausena. pracował zarówno dla marvel comics jak i Dc comics oraz Dark horse, 
m.in. przy takich tytułach jak: „Action comics”, „Birds of prey”, „Batman”, „terminator”. na 
swoim koncie ma blisko 700 wydanych komiksów.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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87
Tim Sale 
(ur. 1956 r.) 

Batman: Ghosts – A Legends 
of the Dark Knight Halloween 
Special, 1995 r. 

plansza komiksowa str. 47
ołówek, tusz, papier, 43 × 28 cm
polskie wydanie: jeph loeb, tim Sale, 
Batman: Nawiedzony rycerz, s. 189, 
egmont polska 2012

cena wywoławcza: 2 000 zł

jeden z nestorów amerykańskiego komiksu, rysownik, ilustrator. w Stanach Zjednoczonych, 
zwłaszcza pośród fanów marvel comics, uważany za człowieka-legendę. na swoim koncie 
ma ponad 1200 (!) wydanych komiksów. Swoją karierę w branży komiksowej rozpoczął 
w 1944 roku, pracując m.in. z jackiem kirbym przy serii komiksowej z przygodami kapitana 
Ameryki. jego prace nad Sub-mariner z „tales to Astonish” czy iron manem z „tales of 
Suspense” z czasów Srebnej ery komiksu, uchodzą wręcz za kanoniczne. ilustrował też 
serie „Daredevil”, „Doktor Strange”, wybitnie przesiąkniętym jego stylem „tomb of Dracula” 
oraz „Black panther”. w 2010 roku został laureatem najbardziej prestiżowej nagrody branży 
komiksowej, nagrody eisnera za „captain America # 601”. w 2008 roku the cartoon Art 
museum mieszczące się w San Franciso, poświęciło colanowi specjalną retrospektywną 
wystawę. jego oryginalne prace na rynku amerykańskim i frankofońskim cieszą się sporym 
zainteresowaniem i są wystawiane na sprzedaż przez czołowe domy aukcyjne. polskiemu 
odbiorcy losy pracy Gene colana przybliża książka „niezwykła historia marvel comics” 
(wydawnictwo SQn, 2013).

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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88
Gene Colan 
(1926–2011)

Marvel Comics Presents nr. 107, 
Wolverine and Nightcrawler, 
1992 r. 

splash tytułowy str. 1 
ołówek, tusz, pisak, papier, 43 × 28 cm, 
sygn. p.d.: Gene colan

cena wywoławcza: 2 500 zł

jeden z nestorów amerykańskiego komiksu, rysownik, ilustrator. w Stanach Zjednoczonych, 
zwłaszcza pośród fanów marvel comics, uważany za człowieka-legendę. na swoim koncie 
ma ponad 1200 (!) wydanych komiksów. Swoją karierę w branży komiksowej rozpoczął 
w 1944 roku, pracując m.in. z jackiem kirbym przy serii komiksowej z przygodami kapitana 
Ameryki. jego prace nad Sub-mariner z „tales to Astonish” czy iron manem z „tales of 
Suspense” z czasów Srebnej ery komiksu, uchodzą wręcz za kanoniczne. ilustrował też 
serie „Daredevil”, „Doktor Strange”, wybitnie przesiąkniętym jego stylem „tomb of Dracula” 
oraz „Black panther”. w 2010 roku został laureatem najbardziej prestiżowej nagrody branży 
komiksowej, nagrody eisnera za „captain America # 601”. w 2008 roku the cartoon Art 
museum mieszczące się w San Franciso, poświęciło colanowi specjalną retrospektywną 
wystawę. jego oryginalne prace na rynku amerykańskim i frankofońskim cieszą się sporym 
zainteresowaniem i są wystawiane na sprzedaż przez czołowe domy aukcyjne. polskiemu 
odbiorcy losy pracy Gene colana przybliża książka „niezwykła historia marvel comics” 
(wydawnictwo SQn, 2013).

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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89
Riley Rossmo

Nightbreed nr. 3, 2014 r. 

okładka
ołówek, akryl, tusz, papier, 43 × 27 cm
okładka rileya rossmo powstała do ko-
miksu z serii „clive Barker’s nightbreed”, 
na motywach noweli jednego z najbardziej 
znanych autorów współczesnego horroru, 
clive’a Barkera. rysunki do tego komiksu 
stworzył piotr kowalski – pierwszy polak, 
który na stałe współpracuje z czołowymi 
wydawnictwami amerykańskimi.

cena wywoławcza: 3 000 zł

kandayjski artysta komiksowy, rysownik, kolorysta, twórca okładek, ilustrator. Absolwent 
Alberta college of Art and Design. Debiutował jako ilustrator do magazynów, m.in. hipho-
powego „Scratch”. Debiut komiksowy to współpraca z A.j. liebermanem przy serii “cowboy 
ninja Viking”, do której prawa od wydawnictwa image nabył Disney. na swoim koncie ma 
ponad 160 wydanych komiksów, w tym m.in. dla image: „proof”, „Green wake”, „rebel 
Blood”; Boom Studio: „clive Barker’s nightbreed”, „curse”; marvel: „Daken: Dark wolverine”; 
iDw: „Silent hill: past life”, “the transformers vs. G.i. joe”, “G.i. joe: the cobra Files”; 
Valiant: „harbinger” i inne.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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90
Rick Leonardi 
(ur. 1957 r.) (ołówek), 

Dan Green 
(tusz)

Star Wars: Darth Vader and the 
Lost Command nr 2, 2011 r. 

plansza komiksowa str. 9
ołówek, tusz, papier, 43 × 29 cm, sygn. 
u dołu: DAn Green / rick leonardi

cena wywoławcza: 1 500 zł

rick leonardi -amerykański rysownik komiksów, który na swoim koncie ma blisko 400 
opublikowanych komiksów tworzonych dla marvel comics i Dc comics, w tym m.in. 
„cloak i Dagger”, „the uncanny X-men”, „the new mutants”, „Spider-man 2099”, 
„nightwing”, „Batgirl”, „Green lantern vs Alien”, „jlA”, „witchblade” i „Superman”. 
pracował także przy komiksowych adaptacjach filmów, w tym m.in. serii Star wars.
wraz z mike Zeckiem zaprojektował czarnobiały strój Spider-mana, wprowadzony w serii 
komiksowej z 1984 r., „Secret wars”. na bazie tej koncepcji później powstała postać 
Venoma, pajęczego czarnego charakteru.

Dan Green – jeden z najbardziej zasłużonych rysowników komiksowych, specjalizujący 
się w nakładaniu tuszu. pracuje nieprzerwanie od 1970 roku, głównie dla wydawnictw 
Dc comics oraz marvel, przy takich seriach jak: Spider-man, Doctor Strange, uncanny 
X-men, wolverine i hulk dla marvel comics i Dc justice league of America. współtwo-
rzył też akwarele do „Doctor Strange: into Shamballa” (marvel 1986) oraz jest autorem 
ilustracji do wierszy edgara Allana poe (2001). na swoim koncie ma realizację do ponad 
700 tytułów.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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91
Jerome K. Moore

Star Trek: The Next Generation, 
nr. 4, 1990 r. 

okładka
ołówek, tusz, papier, 43 × 28 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł

Amerykański rysownik komiksowy, znany głównie z prac nad seriami w uniwersum Star 
trek, wydawanych przez różnych wydawców, w tym Dc comics czy malibu comics. Dla 
warner Bros tworzył do serii komiksowych: „looney tunes”, „Scooby-Doo”, „tom and jerry”, 
„the wizard of oz”. pracował także na rynku reklamowym oraz jako projektant postaci przy 
produkcji filmów animowanych dla marvel osadzonych w uniwersum planeta hulka: „juctice 
league: crisis on two earths” i „Green lantern: emerald knights”.

Zdjęcie zrealizowanej strony. 
Nie stanowi oferty aukcyjnej.
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Filipiński rysownik komiksowy, inker, pracujący m.in. dla amery-
kańskich wydawnictw. jako ilustrator debiutował w czasie ii wojny 
światowej tworząc propagandowe ilustracje na rzecz filipińskiej par-
tyzantki. na swoim koncie ma ponad 70 zrealizowanych komiksów. 
pracował w najlepszych czasach dla komiksu – począwszy od Złotej 
ery komiksu, przez Srebną i Brązową erę – m.in. przy takich seriach 
komiksowych jak: „Action comics” (1938), „G.i. combat” (1952), 
„Ghosts” (1971), „house of mystery” (1951), „the Saga of the 
Swamp thing” (1982), „Secrets of haunted house” (1975), „the 
twilight Zone” (1962), “weird war tales” (1971. członek wielu 
stowarzyszeń branżowych, w tym dyrektor Association of national 
illustrators of the philippines. laureat nagród z zakresu ilustracji 
i komiksu. współpracował też z wytwórnią Disney oraz studiem 
marvela w ramach prac nad filmami animowanymi, w tym nad 
serialami telewizyjnymi jak: „he-man”, „transfomers” czy „Bionic Six”.

włoski projektant, ilustrator, rysownik komiksowy, dyrektor artystyczny 
w branży filmowej. współtworzył m.in. komiksy do magazynów „lancio 
Story e Skorpio”, „Balboa”, „ediperiodici”, „editrice Squalo”, „Fumetti 
d’Arte”, „Xenia”. w latach 90. XX wieku przeniósł się do malezji 
a później Singapuru, podejmując współpracę w przemyśle filmowym. 
w Australii brał udział w pracach nad filmami animowanymi wytwórni 
Disneya. w 2006 roku nisco powrócił do włoch, gdzie objął stanowisko 
dyrektora artystycznego m.in. przy produkcji telewizyjnego serialu 
animowanego „klub winx”, emitowanego także w polsce.

92
Fred Carrillo 
(1926–2005) 

Ghosts – część 1, nr. 58, s. 23, 
The Corpse in the Closet, s. 1, 
1977 r. 

plansza komiksowa 
ołówek, tusz, papier, 40 × 26,5 cm

cena wywoławcza: 1 500 zł

93
Vincenzo Nisco 

(ur. 1959 r. )

Il Delitto del Paralitico, 1988 r. 

90 plansz komiksowych
ołówek, tusz, papier, 23,5 × 15 cm 

kompletny 90-stronicowy komiks 
erotyczny wydany we włoszech przez 

wydawnictwo Squalo w 1988 roku

cena wywoławcza: 2 000 zł
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94
Dessin Tanquerelle 

(ur.1972 r.) 

Professeur Bell 5. L’Irlande 
a bicyclette, 2006 r. 

plansza komiksowa str. 29
tusz, papier, 40 × 29 cm,  

sygn.p.d.: tanquerelle 
polskie wydanie: joann Sfar, tanquerelle, 

Profesor Bell. Rowerem przez Irlandię, 
mroja press / timof i cisi wspólnicy 2013

cena wywoławcza: 2 000 zł

95
Dessin Tanquerelle 
(ur. 1972 r.) 

Professeur Bell 5. L’Irlande 
a bicyclette, 2006 r. 

plansza komiksowa str. 38
tusz, papier, wym. 41 × 29 cm,  
sygn. p.d.: tanquerelle
polskie wydanie: joann Sfar, tanquerelle, 
Profesor Bell. Rowerem przez Irlandię, 
mroja press / timof i cisi wspólnicy 2013

cena wywoławcza: 2 000 zł

Francuski rysownik komiksowy i ilustrator. Absolwent lyońskiej École 
Émile-cohl, gdzie nauki pobierał u yvesa Gota. komiksy tworzy nieprze-
rwanie od 1998 roku i w tym czasie doczekał się 22 publikacji m.in. 
w: „comix 2000”. w ramach współpracy z jednym z najwybitniejszych 
aktualnie tworzących autorów tzw. nowej fali frankofońskiego komiksu, 
spadkobiercę hugo pratta – joannem Sfarem, zilustrował części 3–5 
komiksu „profesor Bell, opowiadającego przygody detektywa, inspiro-
wanego postacią Sherlocka holmesa.
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96
Kaczor Donald

Folia z animacji Donald Duck Series, 
wyprodukowanej przez  
walt Disney television Animation  
w latach 1987–1995.
farby emulsyjne, folia celulidowa, malo-
wane tło, 34 × 27 cm

cena wywoławcza: 600 zł
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98
Pinokio

Folia z animacji 
Pinochio & the 
Emperor of the 
Night, nieoficjalnego 
prequela animacji 
z 1940 r. firmy 
Disney. Animację 
wyprodukowało stu-
dio Filmation, a wy-
dawcą został new 
world pictures. Film 
ukazał się w grudniu 
1987 roku.
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 35 × 27 cm

cena wywoławcza: 
800 zł

97
Kubuś Puchatek 

– Sowa 
Przemądrzała

Folia z animacji The 
New Adventures of 

Winnie the Pooh, 
wyprodukowanej 

przez walt Disney 
television Ani-

mation w latach 
1988–1991.

farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 34 × 27 cm

cena wywoławcza: 
800 zł
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100
Smerfy – Smerf

Folia animacyjna 
z lat 80. XX wieku, 
z telewizyjnej pro-

dukcji o przygodach 
Smerfów.

farby emulsyjne, 
folia celulidowa, 

malowane tło, 
36 × 25,5 cm

cena wywoławcza: 
800 zł

99
Mapeciątka

Folia z animacji Jim 
Henson’s Muppet 
Babies
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 35 × 27 cm

cena wywoławcza: 
600 zł
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102
Smerfy – 
Klakier

Folia animacyjna 
z lat 80. XX wieku, 
z telewizyjnej pro-
dukcji o przygodach 
Smerfów.
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 36 × 26 cm

cena wywoławcza: 
600 zł

101
Smerfy – 

Smerfetka

Folia animacyjna 
z lat 80. XX wieku, 
z telewizyjnej pro-

dukcji o przygodach 
Smerfów.

farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 36 × 26 cm

cena wywoławcza: 
600 zł
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104
Czarnoksiężnik 
z krainy Oz

Folia z animacji 
The Wizard of 
OZ, animowanej 
serii telewizyjnej 
wyprodukowanej 
przez wytwórnię Dic 
w 1990 r.
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 38 × 27 cm

cena wywoławcza: 
500 zł

103
Różowa Pantera

Folia z animacji The 
Pink Panther Show, 

wyprodukowanej 
przez mGm, 1980 r.
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 36 × 26 cm

cena wywoławcza: 
500 zł
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105
Czarnoksiężnik 
z krainy Oz

Folia z animacji 
The Wizard of 
OZ, animowanej 
serii telewizyjnej 
wyprodukowanej 
przez wytwórnię Dic 
w 1990 r.
farby emulsyjne, folia 
celulidowa, malowa-
ne tło, 38 × 27 cm

cena wywoławcza: 
500 zł

106
Beavis and 
Butt-head 

Folia animacyjna 
z serialu emito-

wanego przez 
stację mtV w latach 

1993–1997.
farby emulsyjne, folia 

celulidowa, print, 
papier, 35 × 28 cm

cena wywoławcza: 
500 zł



  1. przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie zgłoszone do sprzedaży komisowej przez 
komitentów bądź stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
Zgodnie z oświadczeniami powierzone obiekty stanowią ich 
własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, 
a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem 
sądowym i skarbowym.

  2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami praw-
nymi przez osobę upoważnioną zwaną dalej Aukcjonerem. 

  3. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia 
obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn.

  4. opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub 
zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną 
przed rozpoczęciem licytacji.

  5.  Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku 
rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. 
pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma 
prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby 
rejestrowanej. tabliczkę z numerem aukcyjnym należy zwrócić 
bezpośrednio po zakończeniu aukcji, a w przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

  6. Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji” (formularz dostępny w katalogu, w siedzibie 
SDA oraz na stronie internetowej www.sda.pl). w przypadku 
zlecenia licytacji z limitem, SDA dokłada wszelkich starań, 
by zakupić obiekt w możliwie najniższej cenie. na podstawie 
formularza możliwe jest także licytowanie przez telefon.

  7. o wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie 
licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy 
kupna – sprzedaży między SDA a licytantem, który zaoferował 
najwyższą kwotę. w razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji 
Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytacje 
obiektu.

  8. cena wywoławcza jest zarazem ceną minimalną, poniżej której 
SDA nie może sprzedać obiektu. 

  9. Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną 
w wysokości 18%. kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyj-
ną zawiera podatek od towarów i usług VAt. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAt marża.

10. kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicyto-
wane obiekty w terminie 14 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny 
będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za 
okres opóźnienia w zapłacie. wszystkie transakcje zawierane 
są w polskich złotych. na specjalne życzenie po wcześniej-
szym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć wpłatę w: 
euro, dolarach albo funtach brytyjskich. przeliczenie będzie 
następowało po dziennym kursie średnim narodowego Banku 
polskiego powiększonym o 3%.

11. w razie opóźnienia nabywcy w zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na 
zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

12. własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną. 
odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty. 

13. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

tABelA poStąpień:

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

od 10 000 1 000

regul aMIn aukcj I



sopocki dom aukcyjny  z lecenIe  l Icytacj I
Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot  AukcjA komiksu i ANimAcji
tel. 58 551 22 29 7 lutego 2014 (sobota), godz. 17.00
fax 58 341 54 56 
modern@sda.pl

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. 
Prosimy czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, przesłać pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby SDA nie później 
niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem na nr. konta: Bank PeKaO S.A. 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894.

___________________________________________________________________________________________________________________

imię i nazwisko

___________________________________________________________________________________________________________________

dokładny adres

________________________________________         ____________________         ____________________________________________

telefon, fax, e-mail                                                  NIP (dla firm)                      numer dokumentu tożsamości

SDA gwarantuje poufność danych osobowych.

proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę.
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o: … % w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

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

_____________________________
numer Państwa telefonu do licytacji

ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
Zapoznałem się i akceptuję wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności 
zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Dom Aukcyjny w celach koniecznych do realizacji niniejszego 
zlecenia.

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                        data, podpis
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46 AukcjA Młodej Sztuki • 19 lutego (czwArtek) • godz. 19.00
gAleriA Sopockiego doMu Aukcyjnego w wArSzAwie •  ul. nowy ŚwiAt 54/56

tel: (22) 826 96 98 • e-MAil: wArSzAwA@SdA.pl

wSzyStkie ceny wywołAwcze 500 zł

wyStAwA przedAukcyjnA od 5 lutego

młodasztuka

patryk kowalczyk, Becarrefull II, 2014, akryl, płótno, 100 × 70 cm



Nad morzem, marian mokwa (1889 malary – 1987 Sopot)
akwarela, tektura, 34 × 50 cm sygn. p. d. mokwa
cena wywoławcza: 3 500 zł

21 luteGo (SoBotA) 2015 r., godz. 17.00
 

GAleriA SZtuki DAwnej, Sopot, Boh. monte cASSino 43

aukcja VarIa (5)

 

 



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

galerIa  
warszawa
ul. nowy Świat 54/56
00-363 warszawa
tel. 22 828 96 98
warszawa@sda.pl

krakÓw
salon sztukI 
dawnej
rynek Główny 45
31-017 kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

sopockI doM aukcyjny w polsce:

    

redakcja katalogu: katarzyna Dąbrowska, marek kasperski, wojciech Łowicki 

    

opracowanie: katarzyna Dąbrowska  

    

zdjęcia: jarosław nienartowicz  

 

opracowanie graficzne: jędrzej Łoś, Activa Studio  druk: ArtDruk Zakład poligraficzny, kobyłka  www.artdruk.com

Indeks artystów
 

AnDruchowicZ AnnA    70, 71

BArAnowSki tADeuSZ    27–31

BAum DAniel    58

cABAŁA nikoDem   65

cAmpAnellA roBert   83

cArrillo FreD    92

chAmpAGne keith   84

chmielewSki DAniel  75

chmielewSki henryk jerZy   32, 33

chriStA jAnuSZ  1–14

colAn Gene  88

DAmAGGio roDolFo   83

DąBrowSki rySZArD  72

DrZewiecki piotr   45

GAwronkiewicZ krZySZtoF   59

Green DAn   90

GrZeSZkiewicZ DAniel   68, 69

Guice jAckSon (Butch)   86

hAnnA Scott   85

 

kArpowicZ joAnnA   76, 77

leonArDi rick  90

leŚniAk tomASZ lew   62

lutcZyn eDwArD   49

mAtuSZAk DAGmArA   57

mAZur mAciej   66, 67

moore jerome k.   91

niewiADomSki tomASZ   60

niSco VincenZo   93

nolAn GrAhAm  85

nowAkowSki AnDrZej o.  44

pAwel-kroll SZArlotA   25, 26

poDolec mArcin  63

polch BoGuSŁAw   37–40

rAcZkiewicZ tADeuSZ   34–36

rAcZkowSki mArek  47, 48

riley roSSmo  89

roSińSki GrZeGorZ  41

roStockA mAriA   78, 79

 

róŻAńSki krZySZtoF  50

ruBenStein joe   82

rZecZnik michAŁ   80, 81

SADurSki SZcZepAn  46

SAiZ jeSuS   84

SAle tim   87

SkArŻyńSki jerZy  24

Skutnik mAteuSZ  74

SpAnowicZ AlekSAnDrA   51

SZcZeŚniAk Dominik   52, 53

SZymBorSkA AnnA helenA   73

SZySZko mArek  42, 43

tAnQuerelle DeSSin   94, 95

tomASZewSki tomASZ   61

truŚcińSki prZemySŁAw truSt  54–56

weAtherSpoon  clArence   64

wiŚniewSki miecZySŁAw   15–23
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Sopocki Dom Aukcyjny 
J. Kucharski i wspólnicy s.j.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
modern@sda.pl, sda.pl
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cena: 15 zł




