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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Andrzej Wróblewski 
(1927 Wilno – 1957 Tatry)

Teresa, 1953 r.

papier, tusz, 22,6 × 16,4 cm 
niesygnowany

Pochodzenie: 
rodzina artysty; Kolekcja Pakoska

Reprodukowany: 
Andrzej Wróblewski nieznany, red. 
J. Michalski, Kraków 1993, il. 292; 
A. Michalak, Andrzej Wróblewski, konsult. 
A. Król, Toruń 2003, il. s. 56; Z cieniami 
wszedł w związki rodzinne…” Andrzej 
Wróblewski (1927–1957), katalog wy-
stawy galerii krytyków Pokaz, Warszawa 
2007, s. nlb. (przypis 12)

cena wywoławcza: 38 000 zł 
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

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

Praca przedstawia Teresę Reutt 
(1927–1994), którą artysta poślubił 
w 1953 roku. Po narodzinach syna 

Andrzeja w 1954 roku, powstało wiele 
prac na papierze o intymnym charakterze, 
których bohaterami był właśnie syn, zwany 

Kitkiem oraz żona Teresa Wróblewska.
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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

2
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Martwa natura, 1947 r.

olej, płótno, 37,5 × 69,5 cm 
sygn. na odwrocie: J. NOWOSIELSKI 
na odwrocie olejny szkic malarski 

Wystawiany i reprodukowany: 
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, 
Fundacja Nowosielskich [katalog wysta-
wy], Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
2003, nr kat. 71, s. 45

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

W 1940 r. rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego. W latach 
1976–92 profesor ASP w Krakowie. Twórca kompozycji figuralnych, martwych natur, 
aktów, pejzaży i obrazów sakralnych, w których łączy elementy nowoczesne z wpływami 
sztuki bizantyjskiej. Jego styl charakteryzuje się stosowaniem płaskiego układu plam barw-
nych, obwiedzionych linią konturu i syntetyzacją form. Jest autorem licznych polichromii 
w kościołach (m. in. w kościele św. Ducha w N owych Tychach, kościele w Wesołej koło 
Warszawy, cerkwi w Lourdes we Francji) oraz ikonostasów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki 
Bożej w Krakowie czy w kościele Św. Ducha w Tychach). Jego obrazy znajdują się w licznych 
zbiorach muzealnych w Polsce oraz w kolekcjach prywatnych (Stany Zjednoczone, Kanada, 
Francja, Niemcy).
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3
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże) 

Kompozycja, 1962 r. 

olej, deska, 18,5 × 57,5 cm 
sygn. na odwrocie: Jerzy Nowosielski 
1962

Wystawiany i reprodukowany: 
Jerzy Nowosielski, Galeria Starmach, 
Fundacja Nowosielskich [katalog wysta-
wy], Zachęta Państwowa Galeria Sztuki, 
2003, nr kat. 350, s. 225 

cena wywoławcza: 48 000 zł 
estymacja: 65 000 – 80 000 zł

4 
Jerzy Nowosielski 

(1923 Kraków – 2011 tamże) 

Twarz, 1984 r. / 1998 r. 

serigrafia, papier, 70 × 50 cm
odbitka 18 z 40 

sygn. l.g.: Jerzy Nowosielski 84/98 18/40

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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6 
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 
1970 Paryż)

Pejzaż z łąką 

akwarela, papier, 
30 × 49 cm 
sygn. p.d.: Hayden 

cena wywoławcza: 
9 500 zł 
estymacja: 
10 000 – 15 000 zł

5
Henryk Hayden 
(1883 Warszawa – 
1970 Paryż)

Pejzaż z Francji, 
1950 r.

akwarela, tusz, 
papier, 31 × 42 cm
sygn. l.d.: Hayden 
| L…….. – La Foret 
| 50

cena wywoławcza: 
9 500 zł
estymacja: 
10 000 – 15 000 zł

Studiował w Warszawie w SSP i na Politechnice oraz w paryskiej Academie „La Palette”. Wystawiał w Paryżu na Salonach: Niezależnych, 
Tuileries i Majowym. Dużo czasu spędzał na południu Francji. Miał indywidualne wystawy w renomowanych galeriach Paryża i Londynu. 
W latach 1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety. Pod koniec życia nawiązał do swych kubistycznych doświadczeń z młodości, 
tworząc obrazy z pogranicza sztuki figuralnej i abstrakcyjnej.
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7
Artur Nacht-

Samborski 
(1898 Kraków – 

1974 Warszawa)

Portret kobiety 

olej, papier, 
41 × 29 cm 

niesygnowany
na odwrocie czerwona 

pieczęć: Nacht Sam-
borski Bratanica Artura 

Nachta-Samborskiego – 
Aniela Nacht-Łempicka 
potwierdza na odwrocie 
swoim podpisem i pie-

częcią autentyczność 
obrazu. 

cena wywoławcza: 
35 000 zł
estymacja: 

40 000 – 50 000 zł

W latach 1918–21 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowniach Wojciecha Weissa 
oraz Felicjana Kowarskiego. Naukę malarstwa uzupełniał w Wiedniu i Berlinie. W 1924 roku wraz z grupą 
polskich kapistów, wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1939 r. Na początku artysta w swoich pracach 
silnie akcentował inspiracje niemieckim ekspresjonizmem, z którym miał styczność w Berlinie na początku 
lat 20. W późniejszych już latach swoje kompozycje kształtował w bardziej rozjaśnionej palecie barw. Artysta 
w swej twórczości połączył wątki ekspresjonizmu oraz koloryzmu, uzyskując swój oryginalny styl. Malował 
przeważnie powielające się motywy, takie jak akty, martwe natury. Artysta niechętnie brał udział w wystawach. 
Jednym z ważniejszych pokazów jego twórczości był udział artysty na Biennale Weneckim w 1959 r. W latach 
1947–49 był profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Przez lata (1949–69) 
związany był również z warszawskim ASP.
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8 
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Szkic do obrazu „Podaj Cegłę”, 
1949 r. 

olej, płótno, 50 × 60 cm 
niesygnowany 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W okresie socre-
alizmu stał się czołowym artystą oficjalnie zadekretowanej przez władze komunistyczne 
sztuki. Autor arcydzieła socrealizmu Podaj cegłę (z dyptyku „Podaj cegłę i Ceglarki”). Zerwał 
z socrealizmem w 1955 r. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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9
Stefan Żechowski 
(1912 Książ Wielki – 1984 tamże) 

Pochód, koniec lat 40.

ołówek, karton, 19 × 43 cm
sygn. p.d.: ŻECH

Cena: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

W 1932 roku ukończył Szkołę Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. 
Zafascynowany Stanisławem Szukalskim wstąpił do grupy artystycznej – Szczep Rogate 
Serce. Pozostał jej członkiem do roku 1936. W latach 1930–1936 brał udział w wystawach 
grupy. W roku 1937 wykonał 37 ilustracji do powieści Motory Emila Zegadłowicza, która 
została skonfiskowana rok później przez cenzurę obyczajową. Artystę oskarżono o anty-
państwowość oraz niemoralność. W roku 1946 wstąpił do PPR. Pod koniec lat 40. przyjął 
doktrynę realizmu socjalistycznego wykonując portrety przywódców ruchu robotniczego oraz 
szereg prac o charakterze propagandowym. W latach 50. ilustrował kilka powieści (m.in. 
Emila Zegadłowicza i Jerzego Żuławskiego) oraz projektował serie znaczków pocztowych 
poświęconych polskiej historii i kulturze. W 1956 wycofał się z czynnego życia artystycznego. 
Głównym tematem jego obrazów stała się kobieta.
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10 
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże) 

Gong, 1960 r. 

technika własna, płótno, 
55,5 × 124,5 cm
sygn. i dat. na odwrocie: GONG |TERESA 
PĄGOWSKA oraz nalepka z I Festiwalu 
Polskiego Malarstwa Współczesnego 
w Szczecinie z opisem pracy oraz zdarty 
fragment naklejki wywozowej z 1961 r.

Wystawiany: 
1962 r. Festiwal Polskiego Malarstwa 
Współczesnego w Szczecinie 

cena wywoławcza: 38 000 zł 
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego był organizowany od 1962 r. przez Szczeciński 
Okręg Związku Polskich Artystów Plastyków. Pomysłodawcą odbywającego się co dwa 
lata festiwalu był szczeciński malarz Ziemowit Szuman. Celem Festiwalu była prezentacja 
aktualnych poszukiwań i osiągnięć w dziedzinie twórczości malarskiej. 

Jak wspominała Teresa Pągowska: „Trzeba dużo widzieć, by dużo odrzucać, poprzez 
eliminację zyskiwać większe bogactwo, a skrót formalny ma służyć jasności wypowiedzi 
i zwiększać siłę obrazu. Ciągle szukać własnego ’ja’ i walczyć z tym szczęściem, którym 
jest malowanie.”

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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11
Teresa Pągowska 
(1926 Warszawa – 2007 tamże) 

Myjąca głowę (z cyklu: figury 
niemożliwe), lata 1960–70. 

olej, płótno, 150 × 135 cm 
sygn. l.d. monogramem TP 

Pochodzenie: 
Kolekcja Olgi i Wojciecha Fibaków. 

Reprodukowany i wystawiany: 
Teresa Pągowska, „Obrazy z lat 
1960–70”, [Katalog wystawy malarstwa 
Teresy Pągowskiej], Galeria Fibak, 2003 r. 
Teresa Pągowska. Malarstwo, 2003, 
Muzeum Narodowe w Poznaniu 
(11.10.2003 – 07.12.2003) 

cena wywoławcza: 85 000 zł 
estymacja: 140 000 – 150 000 zł
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12 
Aleksander Kobzdej 
(1920 Olesko na Ukrainie – 
1972 Warszawa)

Idol czarno-szary, 1962 r.

olej, płótno, 100 × 81 cm 
sygn. p.d.: Kobzdej | 1962

cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 – 85 000 zł

Malarz, grafik, ilustrator i scenograf. Studiował architekturę na Politechnice we Lwowie od 
1939 roku, którą ukończył w 1946 roku na gdańskiej Politechnice. W czasie studiów jedno-
cześnie pobierał nauki malarstwa pod kierunkiem Władysława Lama. Zaraz po zakończeniu 
wojny w 1945 roku podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem Eugeniusza Eibischa. 
Był to jednak krótki epizod w życiu artysty, ponieważ jeszcze w tym samym roku został 
asystentem Władysława Lama na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Następnie 
podjął pracę w sopockim PWSSP, gdzie pracował do 1951 roku, po czym przeprowadził 
się do Warszawy, gdzie osiadł się już na stałe. Twórczość malarską artysty można podzielić 
na kilka etapów. Początkowo czerpał inspirację ze zdobyczy postimpresjonistów. Następnie 
zwrócił się ku realizmowi, nawiązując do mistrzów malarstwa 19 wieku. W okresie socre-
alizmu stał się czołowym artystą oficjalnie zadekretowanej przez władze komunistyczne 
sztuki. Autor arcydzieła socrealizmu Podaj cegłę (z dyptyku „Podaj cegłę i Ceglarki”). Zerwał 
z socrealizmem w 1955 r. Artysta skierował się ku informelu, tworząc od tego momentu 
kompozycje abstrakcyjne, zwracając dużą uwagę na koloryt, oraz konspekty strukturalne 
i fakturalne obrazu. Kobzdej brał udział na weneckim Biennale w 1954 roku oraz w Sao 
Paulo w 1959 roku.
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13
Teresa Rudowicz 
(1928 Toruń – 1994 Kraków)

Abstrakcja informel, 1958 r.

olej, monotypia, papier naklejony na 
płótno, 50 × 64 cm 
sygn. i dat. na odwrocie, na nalepce p.d.: 
Teresa Rudowicz | Kraków. 1958 r. 

cena wywoławcza: 17 500 zł 
estymacja: 19 000 – 22 000 zł

Studiowała w latach 1948–50 w PWSSP w Gdańsku (z siedzibą w Sopocie), następnie 
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie, który ukończyła w 1954 roku, uzyskując dyplom 
w pracowni Czesława Rzepińskiego. W listopadzie 1956 r. była w gronie współzałożycieli 
Stowarzyszenia Artystycznego Grupa Krakowska. Brała udział w większości wystaw Grupy 
Krakowskiej w kraju i za granicą. W latach 50. malowała i tworzyła litograficzne kompo-
zycje w duchu abstrakcji informel. Od początku lat 60. powstawały najbardziej dla niej 
charakterystyczne collages, porównywane niekiedy z równoległymi tendencjami malarstwa 
materii i assemblages.
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14
Janina Kraupe-Świderska 
(ur. 1921 r. Sosnowiec) 

Złota symfonia, 1995 r. 

olej, płótno, 130 × 97 cm 
sygn. p.d.: J. Kraupe oraz na odwrocie: 
JANINA KRAUPE ZŁOTA SYMFONIA OLEJ 
1995 

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W 1938 roku rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. Dadleza i K. Sichulskiego. W latach 
1940–1942 kontynuowała naukę na studiach w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, 
a w 1945 roku wróciła na studia na ASP w Krakowie do pracowni m.in. u E. Eibischa, 
W. Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 roku nauczała malarstwa sztalugowego 
i monumentalnego. Była współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Nale-
żała do Grupy Młodych Plastyków, a obecnie jest członkiem II Grupy Krakowskiej. Uprawia 
malarstwo łączące abstrakcję z metaforą, ukształtowane pod wpływem surrealizmu oraz 
fascynacji magią i astrologią. Jej prace są często oparte na kaligraficznych i geometrycznych 
znakach – symbolach. Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia Ministerstwa Kultury 
i Sztuki (1984), Nagrodę im. Witolda Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997). Jej 
obrazy można oglądać w kolekcjach m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławia, 
Krakowa i Szczecina. 
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15 
Jan Tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kompozycja

tusz, papier, 27 × 41 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: J. Tarasin

cena wywoławcza: 6 000 zł 
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

16 
Jan Tarasin 

(1926 Kalisz – 2009 Warszawa) 

Kompozycja, 1975 r. 

serigrafia, papier, 20 × 20 cm 
sygn. p.d.: J. Tarasin 

Praca pochodzi z Teki Konfronta-
cje 1960–1975, przygotowanej 

przez Galerię Sztuki Współcze-
snej „Zapiecek” w 1975 roku.

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

Malarz i grafik. Studiował na wydziale malarstwa w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowniach Zbigniewa Pronaszki, Wacława 
Taranczewskiego. Nauki pobierał również na wydziale grafiki Andrzeja Jurkiewicza i Konrada Srzednickiego. Studia ukończył w 1951 roku. 
Jeszcze będąc studentem debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie w 1948 roku. W latach 1963–1967 sprawował 
stanowisko wykładowcy na Wydziale Architektury Wnętrz macierzystej uczelni. Następnie w 1974 roku pracował w Warszawie w tamtejszej 
ASP. W 1985 roku otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego tej właśnie uczelni, a w latach 1987–1990 był jej rektorem. Był laureatem 
wielu nagród, m.in. otrzymał Nagrodę im. Jana Cybisa w 1984 roku.
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17
Jerzy Adam Stajuda 
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 0112 

akwarela, papier, 29 × 26 cm 
sygn. p.d.: Jerzy Stajuda 

Kompozycja 0711 

akwarela, papier, 27 × 24 cm 
sygn. p.d.: Jerzy Stajuda 

Kompozycja 2711 

akwarela, papier, 13,5 × 21 cm 
sygn. p.d.: Jerzy Stajuda 
Zestaw 3 prac 

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Malarz, rysownik, krytyk i pedagog. Studia na Wydziale Architektury Politechniki Warszaw-
skiej, dyplom obronił w 1959 r. u prof. Bohdana Lacherta. W początkowym okresie swojej 
twórczości był pod wpływem swego mistrza i przyjaciela Artura Nachta-Samborskiego, 
szukał też inspiracji w twórczości Paula Klee. Z czasem wypracował własną i nie poddającą 
się modom stylistykę. Prace artysty przedstawiały świat struktur, imaginacyjnych pejzaży, 
wizji archaicznego świata przyrody. Artysta pozostawił bogatą spuściznę rysunkową, często 
o charakterze osobistego notatnika. Drugą pasją artysty była krytyka artystyczna. W latach 
1957–1968 publikował artykuły we „Współczesności”, „Przeglądzie Artystycznym”, „Prze-
glądzie Kulturalnym”, „Więzi”, „Ty i ja”. Nie znosił koniunkturalizmu, miał odwagę publicznie 
głosić osobiste poglądy nie ulegając autocenzurze i naciskom. Aktywność krytyczna artysty 
została mocno ograniczona po 1968 r. Często wystawiał za granicą, gdzie przez długi czas 
jego twórczość była bardziej znana niż w kraju. W 1993 r miała miejsce retrospektywna 
wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
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18
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże) 

Portret rudowłosej z dudkiem 
i sową, 1985 r. 

olej, płótno, 55,5 × 46,5 cm 
sygn. i opisany na odwrocie: K. Mikulski, 
Kraków 85 poniżej autorska dedykacja: 
Kochanej siostrze Zosi, B. (alzak) 

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

Studiował w pod kierunkiem Pawła Dadleza i Kazimierza Sichulskiego w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W czasie okupacji uczył się w Kunstgewerbeschule u Fryderyka Pautscha. 
Po wojnie studiował aktorstwo i reżyserię w Studio Dramatycznym przy Starym Teatrze 
w Krakowie. Członek i współzałożyciel Grupy Krakowskiej. Był artystą wszechstronnym. 
Zajmował się malarstwem, rysunkiem, scenografią. Był również aktorem – występował 
w teatrze konspiracyjnym Kantora i Cricot 2. Jego malarska twórczość od początku nawią-
zywała do nurtu surrealizmu. Metaforyczne prace artysty cechują się odrealnioną baśniową 
atmosferą. W jego kompozycjach częstymi motywami stawały się postaci młodych kobiet, 
zaczarowanych zwierząt. Artysta posługiwał się płaską paletą barw.
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20 
Józef Gielniak 
(1932 Denain we Francji – 
1972 Bukowiec koło Kowar)

Sanatorium VI, 1959 r. 

linoryt, papier, 22 × 28 cm w świetle 
passe-partout
sygn. u dołu: Sanatorium VI | linoryt 59 r. 
| J. Gielniak 

cena wywoławcza: 5 500 zł 
estymacja: 6 000 – 6 500 zł

19
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków) 

Obłąkani I, 1958 r. 

drzeworyt barwny, papier żeberkowy, 
35,5 × 48,6 cm 
niesygnowany 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 000 zł

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

W latach 1945–46 studiował w École des Beaux-Arts w Valenciennes. Do Polski przyjechał w 1950. Artysta od 1953 nie opuszczał 
sanatorium Bukowiec, gdzie leczył się na gruźlicę i gdzie po blisko 20 latach pobytu zmarł. Architektura i otoczenie sanatorium były też 
najczęstszymi motywami jego prac, choć nie zawsze traktowanymi dosłownie. W przypadku tej wczesnej pracy, bardziej chodzi o aurę 
miejsca i związane z nim przeżycia. Miał 19 wystaw indywidualnych w kraju i 3 za granicą (Wiedeń, Kopenhaga, Florencja). 
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22 
Stanisław Fijałkowski 

(ur. 1922 Zdołbunów) 

3 VIII 66, 1966 r. 

ołówek, papier, 42 × 29,7 cm 
sygn. p. d.: S. Fijałkowski oraz dat. śr. d.: 12c/66 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 11 000 – 14 000 zł

21 
Rajmund Ziemski 
(1930 Radom – 2005 Warszawa) 

Kompozycja abstrakcyjna, 1975 r. 

flamaster, papier milimetrowy, 21 × 15 cm 
sygn. i dat. p.d.: R. Ziemski 75 
Praca pochodzi z Teki Konfrontacje 1960–1975, przygotowanej 
przez Galerię Sztuki Współczesnej „Zapiecek” w 1975 roku. 

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

Rajmund Ziemski ukończył studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie w 1955 r. w pracowni Artura Nacht-Samborskiego i przez kilkadziesiąt 
lat był profesorem tej uczelni. Debiutował na wystawie w „Arsenale” 
w 1955 r. Na przełomie lat 50. i 60. współpracował z Galerią Klubu 
Krzywego Koła. Uprawiał malarstwo w typie sztuki informel. Główną rolę 
w jego pracach odgrywa barwa. Twórca zainspirowany sztuką kaligrafii 
Dalekiego Wschodu, tworzy cykl pejzaże. W 1979 r. otrzymał Nagrodę im. 
J. Cybisa. Jego obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Warszawie, 
Krakowie i Poznaniu oraz wielu kolekcjach w kraju i zagranicą. 

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kie-
runkiem W. Strzemińskiego i S. Wegnera. W latach 1947–1993 
pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko 
profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na 
Biennale w Wenecji. W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki 
artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został 
uhonorowany prestiżową nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał 
również wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie 
„Bianco e Nero” w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie 
(1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między innymi 
w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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24
Józef Szajna 
(1922–2008) 

Macanie, 1992 r. 

ołówek, brystol, 38 × 28,5 cm 
sygn. p.d.: Szajna 1992 oraz l.d.: „macanie”

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

23 
Józef Szajna 
(1922 Rzeszów – 2008 Warszawa) 

Akt szary, 2006 r. 

węgiel, papier, 41 × 28 cm 
sygn. p.d.: Szajna 2006 

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Malarz, scenograf, reżyser, teoretyk teatru, twórca autorskich, 
nowatorskich przedstawień, profesor Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. To o nim, w roku 1989 podczas Biennale Sztuki 
w brazylijskim Sao Paulo, krytycy mówili, że jest jednym z pięciu 
największych artystów XX wieku. Uczestnik walki antyfaszystowskiej, 
aresztowany był przetrzymywany w obozach koncentracyjnych 
w Oświęcimiu i Buchenwaldzie. Członek Antynazistowskiego Ruchu 
Oporu 1939–1945 (ZWZ AK). Urodzony w Rzeszowie w 1922 r., 
zmarł w 2008 r. w Warszawie. W 1952 r. uzyskał dyplom w zakresie 
grafiki, a rok później również w zakresie scenografii w krakowskiej 
ASP. Po studiach, w latach 1954–1963 pracował jako pedagog 
w macierzystej uczelni. Od roku 1972 był profesorem w ASP 
w Warszawie, gdzie między innymi kierował studium scenografii. 
Jednocześnie był aktywny na innych polach: w latach 1955–63 
był scenografem, a następnie, do roku 1966, również dyrektorem, 
kierownikiem artystycznym i reżyserem Teatru Ludowego w Nowej 
Hucie. Józef Szajna już w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie łączył 
galerie z teatrem, awangardowe działania plastyczne, wystawy i akcje 
artystyczne w jednym miejscu. Współpracował także ze Starym 
Teatrem w Krakowie, Teatrem Śląskim w Katowicach, wrocławskim 
Teatrem Współczesnym czy warszawskim Teatrem Polskim. W roku 
1971 stworzył autorski Teatr-Galerię w warszawskim Centrum Sztuki 
Studio.
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25
Józef Szajna 
(1922–2008) 

Szach, 1990 r. 

assemblage, technika mieszana, 
97 × 69 cm 
sygn. p.d.: Szajna 1990 
Reprodukowany w: Józef Szajna i jego 
świat, red. B. Kowalska, Wyd. Hotel Sztu-
ki, Galeria Sztuki, Współczesnej Zachęta, 
Warszawa 2000

cena wywoławcza: 37 000 zł 
estymacja: 45 000 – 60 000 zł
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26
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów) 

Zupełnie nowa autostrada IX, 
2008 r. 

akryl, płótno, 100 × 100 cm 
sygn. i dat. na blejtramie: S. Fijałkowski 
Zupełnie nowa autostrada IX 2/2008 

cena wywoławcza: 58 000 zł
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował na macierzystej uczelni jako pedagog. Sta-
nowisko profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę w 1972 r. na Biennale w Wenecji. 
W 1977 roku wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida, 
a w 1990 r. został uhonorowany prestiżową nagrodą im. Jana Cybisa. Uzyskał również 
wiele nagród międzynarodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” w Lugano (1972), 
na Biennale Grafiki w Lublanie (1977). Jego prace znajdują się w wielu muzeach, między 
innymi w Galerii Tretiakowskiej w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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27 
Marian Bogusz 
(1920 Pleszew – 1980 Warszawa) 

W-2, 1977 r. 

akryl, aluminium, 60 × 80 cm 
sygn. p. d.: mbogusz oraz na odwro-
cie: MARIAN BOGUSZ 1977 | „W-2” 
60 × 80 cm 3 | akryl/aluminium 

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W l. 1946–48 studiował w warszawskiej ASP, a jego profesorami byli Jan Cybis i Jan 
Sokołowski. Był jednym z twórców „Grupy 55” oraz „Galerii Krzywe Koło”. Aktywnie brał 
udział w życiu awangardy, był inicjatorem wielu artystycznych przedsięwzięć, m. in. Wystaw 
Sztuki Nowoczesnej w l. 1948–49 w Krakowie i w l. 1957 i 1959 w Warszawie. Był twórcą 
kompozycji rzeźbiarsko-przestrzennych, malarzem, rzeźbiarzem; interesował się scenografią 
i grafiką. Symbolicznie traktował kolor, czerpał inspirację z muzyki. 
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28 
Kajetan Sosnowski 
(1913 Wilno – 1987 Warszawa)

Bez tytułu 

technika własna, płótno, 170 × 70 cm 
obraz szyty 

Obraz należy do cyklu szytych obrazów. Były to prace 
stanowiące intelektualną wypowiedź artysty o powią-
zaniu sztuki, natury i zagrożeń cywilizacyjnych. Jak 
pisał artysta: Len i bawełna to bezpośrednie produkty 
przemiany materii zachodzącej w roślinie, jej wymiany 
między ziemią a słońcem, przy której powstaje tlen, 
tak niezbędny dla naszej egzystencji. „Katalipomeny” 
stały się hołdem dla doskonałości natury – ku uwadze 
i refleksji widza. 

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Studiował w latach 1935–39 w warszawskiej ASP 
na Wydziale Malarstwa, w pracowniach Tadeusza 
Pruszkowskiego i Wojciecha Jastrzębowskiego. Po 
wojnie związał się z Łodzią, gdzie brał czynny udział 
w kształtowaniu się tamtejszego życia artystycznego. 
Współpracował z tygodnikiem „Kuźnica”. Należał do 
Grupy 55, której był również współzałożycielem wraz 
z Marianem Boguszem i Zbigniewem Dłubakiem. 
Pierwsze prace artysty, pochodzące jeszcze z okresu 
okupacji w swej stylistyce nawiązywały do malarstwa 
postimpresjonistów. W połowie lat 50. zwrócił się ku 
formom abstrakcyjnym. Z tego też czasu pochodzą 
pierwsze przedstawienia „Obrazów białych”. Następnie 
w latach 1961–62 powstają tzw. „Obrazy puste”, 
w których artysta zawierał swą fascynację istotą światła. 
Kolejnych inspiracji dostarczały artyście zagadnienia 
z dziedzin nauk ścisłych. Jego prace były pokazywane 
na wielu zbiorowych wystawach krajowych oraz zagra-
nicznych. Artysta miał również wiele indywidualnych 
wystaw. W 1969 roku został laureatem Nagrody Krytyki 
Artystycznej im. Cypriana Kamila Norwida.
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29 
Henryk Stażewski 
(1894–1988) 

Kompozycja, lata 1974 / 1979 

serigrafia, papier, 61 × 60 cm 
w świetle passe-partout
odbitka 58 ze 100 
sygn. u dołu: nr 58 / 100 H. Stażewski 
1974 / 1979

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

Studia w warszawskiej SSP pod kierunkiem S. Lentza. Debiutował na wystawie grupy 
formistów. Jeden z inicjatorów nurtu konstruktywistycznego w polskim malarstwie. Założyciel 
grupy Blok Kubistów, Suprematystów i Konstruktywistów. Ściśle związany z międzynarodo-
wymi grupami artystycznymi działającymi w Paryżu – Cercle et Carre, Abstraction-Creation. 
Wystawiał zarówno w Polsce jak i zagranicą. Współredagował pismo „L`art. Contemporain 
– Sztuka Współczesna”. Zajmował się publicystyką i teorią sztuki. Był jednym z twórców 
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w Łodzi, otwartej dla publiczności w 1931 r. 
Po wojnie związany z Galeria Krzywe Koło w Warszawie. Inicjator powołania do życia Galerii 
Foksal w 1955 r. W twórczości artysty odnaleźć można wpływy kolejnych nurtów awangardy 
XX w – od kubizujących prac przez konstruktywizm do abstrakcji geometrycznej. Przez ponad 
20 lat tworzył reliefy, zarzucając prace malarskie. Twórca „białych obrazów” – pustych 
płaszczyzn z ledwie zaznaczonymi liniami. Artysta uznany przez międzynarodową krytykę 
za jednego z twórców sztuki XX wieku. 
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30
Roman Modzelewski 
(1912 Łodzieje na Litwie – 1997 Łódź) 

Kompozycja fakturalna, 1988 r. 

technika własna, płyta, 52 × 63 cm 
sygn. i dat. p.d.: Roman Modzelewski 
1988 

cena wywoławcza: 8 800 zł 
estymacja: 10 000 – 12 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w pracowniach Felicjana Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. 
Dyplom z malarstwa uzyskał w 1946 r. W 1937 r. wziął udział w ekspozycji polskiego 
malarstwa na Wystawie Światowej w Paryżu. Po wojnie współorganizował i zakładał w Łodzi 
uczelnię artystyczną – obecną Akademię Sztuk Pięknych. Z łódzką uczelnią związany był 
przez 37 lat. Był tam profesorem i pierwszym rektorem z wyboru. Eksperymenty z formą 
i kolorem zainicjowały kierunek określony przez Strzemińskiego jako solaryzm. W tym 
okresie malował abstrakcje z zawartymi w nich aluzjami do rzeczywistości. W latach 40. 
i 50. rozpoczął cykl prac interpretujących zagadnienia późnego kubizmu. Poszukiwania 
pozostające w kręgu abstrakcji, geometrii, związane z fakturą w obrazie, towarzyszyły całej, 
późniejszej twórczości artysty. Równie ważną rolę w jego artystycznych dokonaniach miały 
prace projektowe. Był jednym z pierwszych artystów w Polsce, którzy eksperymentowali 
w połowie lat 50. z tworzywami sztucznymi. W 1957 r zaprezentował prototyp dwóch foteli 
wykonany z udziałem tworzyw sztucznych. W 1961 r opatentował model fotela całkowicie 
wykonany z tego materiału. Model ten zyskał uznanie Le Corbusiera, propozycje wdrożenia 
produkcji seryjnej na Zachodzie nie miały jednak żadnych szans powodzenia w ówczesnej 
Polsce. W 1966 r podjął się opracowania jachtu z tworzywa. W drugiej połowie lat 70. 
zaprojektował i wykonał jacht „Amulet”, w latach 80. stworzył jego morską wersję – jacht 
„Talizman”. Obrazy artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych w kraju i za granicą / 
m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum w Wiedniu/ 
oraz w zbiorach i kolekcjach prywatnych.
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31 
Józef Robakowski 
(ur. 1939 Poznań) 

Z cyklu – Kąty energetyczne, lata 
1975–1992 

technika własna, płótno, 92 × 73 cm 
sygn. na odwrocie: z cyklu: KĄTY 
ENERGETYCZNE | (1975–1992) | 
J. Robakowski 

cena wywoławcza: 16 000 zł 
estymacja: 18 000 – 22 000 zł

Studiował na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku historii sztuki i muzealnic-
twa oraz na Wydziale Operatorskim PWSFT w Łodzi. W latach 1970–1981 był wykładowcą 
i kierownikiem Zakładu Fotografii i Reklamy Wizualnej. Od 1995 roku ponownie pracuje na 
tej uczelni. Współzałożyciel eksperymentalnych grup artystycznych, m.in.: OKO (1960), STKF 
PĘTLA (1960 – 1966), ZERO-61 (1961–1969), KRĄG (1965–1967) oraz powołanego 
w 1970 roku w Łodzi zespołu Warsztat Formy Filmowej i Telewizyjnej Grupy Twórczej 
Stacja Ł (1991–1992). Autor filmów, cykli fotograficznych, zapisów wideo, rysunków, 
instalacji, obiektów, projektów konceptualnych oraz animator wielu akcji artystycznych. 
Eksperymentator w dziedzinie fotografii, twórca techniki termogramów – gorących obrazów. 
Laureat wielu nagród – w tym nagrody EXIT za rok 2002.
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32 
Radosław Sowiak 
(ur. 1950 r. Łódź) 

Sen o Kazimierzu M., 1992 r. 

relief, akryl, płyta pilśniowa, 70 × 70 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: R. SOWIAK 
1992, „Sen o Kazimie-/rzu M.” 

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

Od 1986 r. zajmuje się twórczością artystyczną (malarstwo, informel, fotografia). Od początku 
lat 70. związany ze sztuką i środowiskiem artystycznym. Kolekcjoner sztuki. Pomysłodawca 
i współorganizator Ogólnopolskiej Aukcji Sztuki Współczesnej na rzecz MKZ Solidarność 
Ziemi Łódzkiej w 1981 r. Współwłaściciel jedynej w Polsce w stanie wojennym niezależnej, 
samofinansującej się, podziemnej Galerii Czyszczenie Dywanów – od 20 marca 1982 
do 13 grudnia 1982 r. Współwłaściciel podziemnego wydawnictwa Zakaz Zawracania 
1985–1986, w którym ukazały się m.in. dwie książki Czyszczenie Dywanów, książka 
Razem czy Osobno, płyta gramofonowa – Bądź honorowym dawcą krwi, oraz kilka numerów 
gazetek Mersapon. Inicjator Instytutu Sztuki im. Społecznego Protestu z tymczasową siedzibą 
w Kopenhadze, gdzie w 1983 r. zostały wysłane zbiory i dokumentacja Galerii Czyszczenie 
Dywanów. Prace wróciły do Polski i następnie zostały przekazane Muzeum Sztuki w Łodzi, 
w 2011 r. zostały zaprezentowane wraz z pracami Adama Paczkowskiego i Radosława 
Sowiaka na Wystawie Czyszczenie Dywanów, która odbyła się w ramach Festiwalu Sztuka 
i Dokumentacja. 
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34
Jan Berdyszak 
(1934–2014) 

Droga, 1986 r. 

autoffset, papier, 37 × 48 cm w świetle 
passe-partout
odbitka 33 z 40 
sygn. u dołu: JAN | BER | DYSZ | AK 
1986 r. droga autooffset 

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

33 
Jan Berdyszak 
(1934–2014) 

Kompozycja, 1960 r. 

akryl, pastel japoński, papier, 27 × 19 cm 
dat. u dołu.: 1970, sygn. na odwrocie: 
Jan/ BER/DYSZ/AK | akryl/pastel japoński 
| Paris 1970 oraz wskazówki dotyczące 
oprawy: światło | ramy + 2 cm | więcej

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Urodził się w 1934 w Zaworach koło Książa Wlkp. Ukończył 
w 1958 PWSSP w Poznaniu, gdzie studiował rzeźbę. Jego 
malarsko-przestrzennym kompozycjom często towarzyszy 
grafika (gipsoryt, drzeworyt). Od 1990 Berdyszak stworzył cykl 
zatytułowany „Passe-par-tout”, realizowany w formie obiektów, 
instalacji, grafik. Głównym tematem jego prac i poszukiwań 
twórczych jest przestrzeń – jako tło, dopełnienie, przenikanie. 
Był wykładowcą poznańskiej ASP oraz autorem wielu teatralnych 
projektów scenograficznych. 
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35
Janusz Eysymont 
(1930 Lwów – 1991 Warszawa) 

Biały prześwit, 1991 r. 

olej, płótno, 130 × 89 cm 
sygn. i dat. l. d.: Janusz Eysymont 91; na 
odwrocie (na płótnie): Janusz Eysymont | 
„Biały prześwit” olej, 89 × 130 

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 17 000 – 19 000 zł

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów 
Stanisława Czajkowskiego oraz Aleksandra Kobzdeja. Dyplom obronił w 1957 r. Współzałoży-
ciel oraz członek grupy „Rekonesans”. Od 1964 roku przynależał do Okręgu Warszawskiego 
Związku Polskich Artystów Plastyków. W swojej artystycznej twórczości początkowo inspirował 
się sztucą informelu, potem pop-artem. Następnie uprawiał malarstwo gestu, koloryzm 
abstrakcyjny oraz abstrakcję geometryczną i to właśnie w stylu abstrakcyjnym tworzył 
swoje dzieła do końca życia. W 1971 roku został laureatem Nagrody Krytyki Artystycznej 
im. C.K. Norwida
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36
Kazimierz Śramkiewicz 
(1914 Poniec – 1998 Gdańsk) 

Kwintet smyczkowy, lata 1981–91 

akryl, płótno, 70 × 100 cm 
sygn. l. d.: K. Śramkiewicz 

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000 

W jednym szczególnym wypadku inspiracja mojej twórczości nie wywodzi się ze z sytuacji 
wizualnych. Jest nią muzyka, która jest dla mnie niezwykle ważkim i frapującym przeżyciem 
nie tylko z powodu jej zmysłowej urody brzmieniowej, ale także dlatego, że zachwyca mnie 
jako zjawisko wyjątkowo celnego języka, który ludzkość stworzyła, by móc nim jak żadnym 
innym mówić o wielce intymnych i ważkich sprawach człowieczych. I właśnie fascynacja tą 
jej cechą wytworzyła we mnie stan konieczności włączenia muzyki w obszar mego twórczego 
działania. Używam co prawda dla zbudowania obrazu tej fascynacji określonych sytuacji 
wizualnych z zakresu muzykowania, chciałbym jednak by umiały one być tylko symbolami 
uosabiającymi ogólniejsze, nadrzędne wartości muzyki. Kazimierz Śramkiewicz w: Kazimierz 
Śramkiewicz, Ocalić od zapomnienia, katalog wystawy, Gdańsk 2010, s. 7.

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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37
Kazimierz Ostrowski 
(1917 Berlin – 1999 Gdynia) 

Martwa natura z paterą owoców 

tempera, płyta, 70 × 100 cm 
sygn. p. bok: K. OSTROWSKI 

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł 

Malarz, twórca ceramiki, witraży i projektant tkanin, związany z gdańską PWSSP. W latach 
1946–1950 studiował w pracowniach A. Nachta-Samborskiego i J. Żuławskiego. Jako 
stypendysta rządu francuskiego, studiował także u F. Légera w Paryżu. Dyplom obronił 
w 1952 roku. Profesor i długoletni wykładowca obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
W latach 1981–1984 był prodziekanem Wydziału Malarstwa i Grafiki. Do 1987 roku 
prowadził swoją Pracownię Malarstwa. Zajmował się realizacją malarskich dekoracji ściennych 
w obrębie Starego i Głównego Miasta Gdańska. Laureat nagrody im. Jana Cybisa (1988 
rok). Od 2002 roku ZPAP w Gdańsku przyznaje doroczną nagrodę imienia Ostrowskiego 
za wybitne osiągnięcia w dziedzinie malarstwa.
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38 
Adam Smolana 
(1921 Lwów – 1987 Sopot) 

z cyklu „Akty”, lata 60–70. 

tusz, tempera, ołówek, papier, 
23 × 30 cm w świetle passe-partout 
komplet 6 prac
niesygnowany

cena wywoławcza: 4 200 zł 
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował u prof. Mariana Wnuka i prof. Józefa Starzyńskiego we lwowskim Instytucie Sztuk 
Pięknych; dyplom obronił na ASP w Warszawie. Od 1946 r. pracował w Sopockiej Szkole 
Sztuk Plastycznych, a potem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku. 
Był dziekanem Wydziału Rzeźby, profesorem nadzwyczajnym i wreszcie prorektorem tejże 
uczelni. Wykładał też na uniwersytecie w Damaszku; współzakładał Związek Artystów 
Rzeźbiarzy. Tworzył w drewnie, kamieniu i metalu. Inspirował się antykiem; jego prace 
zawierały pierwiastki symboliczne oraz naturalistyczne. Zajmował się tematyką erotyczną, 
a także pejzażami górskimi czy Bliskim Wschodem. Projektował pomniki; pracował przy 
odbudowie Gdańska. Wystawiał indywidualnie, brał też udział w wystawach zagranicznych: 
w Syrii, Egipcie, Kuwejcie, Indiach, RFN, Hiszpanii, Włoszech, Norwegii.
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39 
Stanisław Teisseyre 
(1905 Lwów – 1989 Poznań) 

Schody, 1983 r. 

technika mieszana, papier, 33 × 41 cm 
sygn. l.d.: St. „Schody” 1983. 

cena wywoławcza: 10 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

W latach 1926–1932 studiował rysunek na Politechnice Lwowskiej, na której od 1931 do 
1933 roku był też asystentem. Następnie kontynuował studia w Paryżu (1936). Od 1947 
do 1950 pracował jako pedagog PWSSP w Poznaniu, a od roku 1950 został profesorem 
gdańskiej uczelni, gdzie prowadził Pracownię Malarstwa. W latach 1951–1962 piastował 
funkcję rektora PWSSP, później – dziekana Wydziału Malarstwa. W 1965 roku został rektorem 
PWSSP w Poznaniu. Był redaktorem „Przeglądu Artystycznego”.
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41 
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-
Laffitte) 

Pejzaż z opisem kolorów 

flamaster, akwarela, papier, 
10 × 15 cm w świetle passe-partout
niesygnowany

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

40 
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 Maisons-
Laffitte) 

Postać kobiety 

flamaster, papier, 15,5 × 9,5 cm 
w świetle passe-partout 
niesygnowany 

cena wywoławcza: 1 200 zł 
estymacja: 1 800 – 2 000 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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43 
Marek Radke 

(ur. 1952 r. Olsztyn) 

Wernisaż, 
z cyklu Stan 

Wojenny, 1985 r. 

olej, płótno, 
16 × 20 cm 

sygn. p. g.: marek 
radke 1985 r. 

cena wywoławcza: 
4 200 zł

estymacja: 
5 500 – 6 000 zł

42
Henryk Cześnik 
(ur. 1951 r. Sopot) 

Kołysanka, 2013 

technika 
mieszana, tektura, 

68 × 120 cm 
sygn. p. d.: H. Cze-

śnik 2013 

cena wywoławcza: 
5 000 zł 

estymacja: 
6 000 – 7 000 zł

Absolwent gdańskiej PWSSP, dyplom z malarstwa i grafiki otrzymał w 1977 roku w pracowni Kazimierza Ostrowskiego. Jest profesorem 
swej macierzystej uczelni. W początkowym okresie twórczości podejmował tematy sakralne. Częstym tematem jest zdeformowana sylwetka 
ludzka. Jego obrazy z lat 80., zamiast tytułów, miały numery podobne do tych, jakie nadaje się w więzieniach, czy obozach. Wszystkie 
wizerunki ludzi w obrazach artysty mają wkomponowane oczy, wycięte z magazynów ilustrowanych.

Studiował sztukę i pedagogikę w Gdańsku i w Poznaniu oraz grafikę projektową we Frankfurcie nad Menem. W latach 80. wyemigrował 
najpierw do Finlandii, potem do Niemiec. Mieszka i tworzy w Oerlinghausen. Jest przede wszystkim malarzem. Równocześnie jednak od 
lat tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się z tradycji konstruktywizmu.
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44 
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań) 

Martwa natura z ptakami, lata 
1993–1994 

olej, płótno naciągnięte na koło rowerowe, 
średnica 58 cm 
sygn. pośrodku: Reszel 1993 K. Bereźnic-
ki oraz u dołu: 1994 Reszel K.B. 

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 14 000 – 16 000 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława Teisseyre’a. Od 1960 r. 
pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię dyplomową na Wydziale 
Malarstwa. Od 1994 roku jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń holenderskich malarzy 
XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdańskiego. Maluje przede wszystkim archaizowane 
martwe natury, często z elementami vanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne i portrety 
o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. Jest 
laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra 
Kultury.
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45 
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań) 

Zuzanna i starcy, 1980 r. 

olej, płótno, 90 × 120 cm 
sygn. i dat. p. d.: K. Bereźnicki 1980 

Wystawiany: 
Kiejstut Bereźnicki – pięćdziesiąt lat pracy 
twórczej. Muzeum Narodowe w Gdańsku, 
2008

cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 35 000 – 40 000 zł
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46 
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa) 

Bez tytułu, 1979 r. 

olej, płyta, 74 × 63 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 
1979

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 80 000 – 90 000 zł 

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Początkowo 
zajmował się fotografią, tworzył m. in. kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne 
reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty realizowane były w konwencji informelu, 
malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał 
się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, figuratywnemu, starannie malowanemu 
farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu 
wschodniego, któremu wówczas Beksiński hołdował, był pełen symboli, tajemniczych treści 
i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na stałe do 
Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. Wystawiał 
we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. 
Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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47 
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa) 

Oczekiwanie, 1972 r. 

olej, płyta, 122 × 100 cm 
sygn. i dat. na odwrocie: BEKSIŃSKI 72 
na listwie oprawy cyfra 5 oraz nalepka 
K.M.P.i K. „Ruch” z nazwiskiem autora 
i informacją o wystawie 7 XII 1972 – 
7 I 1973. 

Wystawiany: 
Zdzisław Beksiński – Obrazy z lat 1971–72, 
Galeria Współczesna „Ruch” K.M.P. i K. W-wa, 
7 XII 1972 – 7 I 1973. W jednostronicowym 
druku wydanym z okazji wystawy jest adnota-
cja: „Wszystkim wystawionym obrazom autor 
dał tytuł Oczekiwanie.” 

cena wywoławcza: 60 000 zł 
estymacja: 80 000 – 90 000 zł 
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49 
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć nad Bugiem – 
1999 Kraków) 

Jeźdźcy apokalipsy, 1985 r. 

litografia barwna, papier, 30 × 50 cm
odbitka 75 ze 150 
sygn. P.d.: Lebenstein 85; l.d.: 75 / 150 

cena wywoławcza: 1 800 zł 
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

48 
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć nad Bugiem – 
1999 Kraków) 

Kompozycja, 1971 r. 

tusz, papier, 27 × 21 cm 
sygn. l. d.: Lebenstein 71 

cena wywoławcza: 7 500 zł 
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP w pracowni 
A. Nachta–Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszy-
zmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. 
Od 1959 r. mieszkał na stałe w Paryżu. 
W kolejnych latach tematy czerpał z literatu-
ry starożytnej, mitologii, Biblii. Stworzył cykl 
poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych 
zwierząt. Związany był ze środowiskiem pa-
ryskiej „Kultury”, m.in. ilustrował wydawane 
tam opowiadania G. Herlinga-Grudzińskiego 
i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. Uhonoro-
wany wieloma nagrodami, w tym: Grand Prix 
de la Ville Paris (1959 r.). Nagrodą Fundacji 
A. Jurzykowskiego (Nowy Jork, 1976 r.), 
Nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).



43AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

50 
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka – 2009 Warszawa) 

Projekt plakatu dla The Tyler 
Offset Workshop, 1979 r. 

pastel, karton, 48 × 68 cm 
sygn. u dołu: F. Starowieyski 1679 

cena wywoławcza: 13 500 zł
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix 
za plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Począwszy od 1970 r. artysta datował 
swe prace o 300 lat wstecz. 
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52 
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 r. 
Radzymin) 

Wieża 
Ratuszowa 
w Krakowie, 
1967 r. 

ołówek, papier, 
29,5 × 42 cm 
sygn. p. d.: E. Dwur-
nik 67; p. g. okrągła 
pieczęć: Rysunek 
836 B E. Dwurnik 

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

51 
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 r. 
Radzymin) 

Rynek krakowski 
z kościołem 
św. Wojciecha, 
1967 r. 

ołówek, papier, 
29,5 × 42 cm 
sygn. p. d.: E. Dwur-
nik 67; p. g. okrągła 
pieczęć: Rysunek 
855 E. Dwurnik 

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

Studiował w warszawskiej ASP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem 
(kontynuowany do dziś), w którym portretował miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza 
architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, 
cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki „Sport”. Obrazy z cyklu Warszawa (1981 r.), proroczo antycypowały wprowadzenie 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinowskiego komunizmu, w cyklu Od Grudnia do 
Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. Autor ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu 
lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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53 
Jan Dobkowski 
(ur. 1942 r. Łomża) 

Karnawał w Rio XXXXI, z cyklu 
Nokturny, 2008 r. 

akryl, płótno, 81 × 100 cm 
sygn. na odwrocie

cena wywoławcza: 12 000 zł 
estymacja: 14 000 – 15 000 zł

Po ukończeniu nauki w warszawskim Liceum Plastycznym w 1962 roku rozpoczął studia 
w Warszawie w Akademii Sztuk Pięknych. Kształcił się pod kierunkiem Juliusza Studnickiego 
oraz Jana Cybisa, w pracowni którego obronił swój dyplom. Już w czasie studiów, wraz 
z artystą Jerzym Zielińskim utworzył grupę Neo-Neo-Neo, która istniała do 1970 roku. 
Charakterystyczną cechą wykorzystywaną w pracach artysty, to kontrastowe wykorzystanie 
żywo pulsujących barw, tworzących kompozycje z wijących się linii, przechodzących 
w sylwetki kobiet, twarzy, czy po prostu abstrakcje. W tym samym czasie artysta sięgał 
po formy przestrzenne. W następstwie wprowadzenia stanu wojennego artysta w swoich 
pracach sięgał po ciemne kolory. Z wykorzystaniem niemalże nikłej kreski malował symbole 
patriotyczne i religijne. Ale już z początkiem lat 90., artysta powrócił do charakterystycznej dla 
siebie formy wyrazu, pełnej ekspresyjnej palety barw oraz form. W twórczości Dobkowskiego 
równie ważne miejsce znajduje rysunek ołówkiem i tuszem, często przedstawiający odważne 
sceny erotyczne. Artysta jest laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in. w 1970 roku 
otrzymał nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, a w 1994 roku za całokształt twórczości otrzymał 
nagrodą im. Jana Cybisa. Twórczość artysty można podziwiać w zbiorach wielu polskich 
i zagranicznych muzeów.
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54 
Witold Pałka 
(ur. 1928 Mała Dąbrówka) 

Kompozycja figuralna, 1970 r. 

olej, płótno, 55 × 80 cm 
sygn. i dat. p. d.: W. Pałka | 70 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach 
profesorów: E. Eibischa, J. Fedkowicza oraz W. Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 
roku. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej Malarzy w Zarządzie 
Okręgu ZPAP w Katowicach. Był członkiem Grupy „Arkat” w latach 1965–1967. Mieszka 
i pracuje w Katowicach. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie – Srebrny Medal GLORIA ARTIS. 
Obrazy Pałki znajdują się w zbiorach muzeów we Wrocławiu, Szczecinie, Bytomiu, Chorzowie, 
Gliwicach, Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie oraz w zbiorach prywatnych 
w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Australia, Kanada, USA, Niemcy, Szwecja, Francja, 
Szwajcaria, Czechy, Holandia). Przewodnim motywem prac Pałki są wnętrza architektoniczne, 
przeważnie wypełnione ludzkimi postaciami. Traktowane są one przez artystę nie tylko 
dosłownie, ale i metaforycznie, jako wnętrza ludzkie. Artysta operuje mocno kontrastującymi 
ze sobą barwami.
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55 
Jan Szancenbach 
(1928 Kraków – 1998 tamże) 

Łodzie w Askim 

olej, płótno, 83 × 93 cm 
sygn. p.d.: Xancenbach 

cena wywoławcza: 19 000 zł 
estymacja: 22 000 – 25 000 zł

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m. in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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56 
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1949 Medyniszki na Litwie) 

Zapomniany, 1997 r. 

pastel, papier, 52 × 72 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p.d.: Stasys 1997
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł 

Od 1968 roku studiował na Wydziale Malarstwa i Grafiki w Instytucie Sztuk Pięknych 
w Wilnie, gdzie uzyskał dyplom w 1973 r. Jest autorem obrazów, plakatów, rysunków, 
ilustracji książkowych, a także organizował happeningi i tworzył instalacje. Jest laureatem m. 
in. „Paszportu” tygodnika „Polityka” z 1994 r. za całokształt twórczości, Złotego Medalu na 
Polskim Biennale Plakatu w Katowicach (1999), litewskiego Orderu Giedymina, narodowej 
litewskiej nagrody z dziedziny sztuki. Mieszka w Warszawie od 1980 roku. Prace Stasysa 
posiadają muzea narodowe w Polsce, a także londyńskie British Museum, MoMA w Nowym 
Jorku, waszyngtońskie National Library, Creation Gallery w Tokio, Muzea Watykańskie. 
W 1994 roku Andrzej Papuziński stworzył film „Siedem misteriów według Stasysa (Kamień, 
Wahadło, Pragnienie, Głód, Labirynt, Nadzieja, Wyzwolenie)”.
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57 
Zbigniew Czop 
(ur. 1943 r. Nowy Sącz) 

Pani Kotomi przed lustrem, 
2013 r. 

rysunek, papier, 51 × 41 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. u dołu: Pani KOTOMI przed lustrem 
/ Zbigniew Czop 2013 

cena wywoławcza: 4 000 zł 
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych początkowo na Wydziale Malarstwa 
w pracowni prof. Hanny Rudzkiej-Cybis i prof. Tadeusza Kantora a następnie na Wydziale 
Grafiki. W 1978 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. Mieczysława Wejmana.  Tworzy 
w zakresie grafiki warsztatowej, głównie w technice miedziorytu, rysunku, grafiki książkowej, 
grafiki reklamowej, ilustracji, plakatu oraz architektury wnętrz. Brał udział w wielu wystawach 
w kraju i za granicą m.in.: w Belgii, Finlandii, Jugosławii, Niemczech, Holandii, Danii, 
Wielkiej Brytanii. W latach 1980–1983 dla Zamku Królewskiego na Wawelu namalował wraz 
z żoną Krystyną Gaber wielkoformatowe portrety królów polskich (realizacja pokonkursowa). 
Jest autorem projektów zrealizowanych wnętrz Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie 
oraz Centrum Sztuki Współczesnej w Zamku Sieleckim w Sosnowcu. W 2009 roku został 
odznaczony medalem Gloria Artis, a w 2010 roku otrzymał Nagrodą Honorową Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz medal Honoris Gratia. 
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58 
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa) 

Czerwień 

tempera, karton, 35 × 35 cm 
sygn. u dołu: ŚWIERZY 

cena wywoławcza: 6 200 zł 
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Plakacista, grafik, ilustrator książek. Autor m.in. obwolut do znakomitej serii PIW-owskiej 
Współczesna proza światowa. Projektował też okładki do płyt, kalendarze i znaczki pocztowe. 
Jako wystawiennik przygotowywał oprawy graficzne dla polskich pawilonów na Między-
narodowych Targach m.in. w Nowym Jorku, Lipsku, Wiedniu, Casablance i w Poznaniu. 
Studia odbył w latach 1947–1952 w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (Wydział Grafiki 
w Katowicach). Od 1965 roku zajął się pracą dydaktyczną w Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w Poznaniu jako kierownik Pracowni Grafiki Projektowej. W 1970 roku 
prowadził cykl wykładów dla grafików w Hawanie, w latach 1979–1980 na Uniwersytecie 
w Meksyku, w 1985 roku wykładał w Hochschule der Kunste w Berlinie Zachodnim. 
W 1979 roku został przewodniczącym Międzynarodowego Biennale Plakatu w Warszawie. 
W 1994 roku objął pracownię plakatu na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 1959 
roku otrzymał Grand Prix im. Toulouse-Lautreca na 1. Międzynarodowej wystawie plakatu 
filmowego w Wersalu za plakat Czerwona Oberża, zaś w 1962 roku na tej samej wystawie 
zdobył trzecią nagrodę za plakat Dwa piętra szczęścia. W 1970 roku otrzymał I nagrodę Prix 
10. Biennale de Sao Paulo. W 1975 i 1985 roku zdobył pierwszą nagrodę na Konkursie 
plakatów filmowych tygodnika „Hollywood Reporter” w Los Angeles (Ziemia obiecana i Psy 
wojny). 
 Waldemar Świerzy należał do ścisłego grona najwybitniejszych polskich plakacistów, jest 
jednym z twórców „polskiej szkoły plakatu” z lat 60. i 70. XX wieku. Świerzy jest autorem 
imponującej, o ile nie rekordowej, ilości plakatów, stworzył ich ponad półtora tysiąca. 
O popularności jego prac świadczy fakt, że plakat Mazowsza (1954) został powielony 
w milionie egzemplarzy. Artysta projektował głównie plakaty o tematyce kulturalnej (teatralne, 
filmowe, cyrkowe i muzyczne), ale w jego dorobku nie brakuje także prac o wymowie 
społecznej czy propagujących sport.
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59 
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa) 

Lampka Rose 

tempera, karton, 67 × 52 cm 
sygn. l. d.: ŚWIERZY 

cena wywoławcza: 9 000 zł 
estymacja: 11 000 – 13 000 zł
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60 
Natalia Lach-Lachowicz 
(ur. 1937 r. Żywiec) 

Sztuka postkonsumpcyjna, 
1995/2009 r. 

fotografia barwna, płótno, 
20,5 × 20,5 cm 
sygn. l. d.: NATALIA LL, datowana p. d.: 
2009 
sygn. na odwrocie: NATALIA LL 1/3 
1995; druk autorski, nakład: 1/3, life time 
print 
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Wszechstronna artystka intermedialna i konceptualna. Należy do grona najbardziej rozpo-
znawalnych polskich artystek 2. połowy XX wieku. Aktywna działaczka światowego nurtu 
feministycznego. W swojej bogatej twórczości zajmowała się grafiką, malarstwem, a od 
lat 70. także performance’em, video-art’em oraz instalacją i rzeźbą. Jednakże najbardziej 
charakterystyczne dla niej prace to zdjęcia (fotografią trudniła się już od początku studiów). 
W 2007 r. odznaczona srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, natomiast 
w 2013 r. otrzymała Nagrodę im. Katarzyny Kobro.
 Swoją drogę artystyczną rozpoczęła od nauki w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, do której uczęszczała w latach 1957-1963. Rok po zakończeniu studiów 
została członkinią ZPAF. W roku 1970, razem ze Zbigniewem Dłubakiem i Andrzejem 
Lachowiczem założyli grupę i Galerię PERMAFO we Wrocławiu, która działała do końca 
1981 r. 
 Praca prezentowana w katalogu stanowi bezpośrednie rozwinięcie idei i założeń prac 
ze słynnych cykli – „Sztuki konsumpcyjnej” i „Sztuki postkonsumpcyjnej”, w których to 
artystka stawiała pytania o rolę kobiet w społeczeństwie oraz kontestuje relacje damsko-
-męskie. Mając w pamięci wcześniejsze prace i doświadczenia artystka wykorzystuje nowe 
możliwości technologiczne, dzięki czemu powstałe w ten sposób dzieła, mają ten sam 
charakter i znaczenie, ale odznaczają się zupełnie nową jakością.
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61 
Włodzimierz Pawlak 
(ur. 1957 r. Korytów k. Żyrardowa) 

Bez tytułu, 1999 r.

gwasz, papier, 28 × 20 cm 
sygn. na odwrocie: Włodzimierz Pawlak 
1999 
komplet 5 prac
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

W latach 1980–1985 artysta studiował w warszawskiej ASP, m.in. w pracowniach R. Winiar-
skiego i R. Ziemskiego. Wraz z artystami P. Kowalewskim, R. Grzybem i J. Modzelewskim, 
założył „Gruppę”. Ci niezależni artyści, działając na przełomie l. 80. i 90., organizowali 
akcje wspólnego malowania, manifestując swoje niezadowolenie wobec rzeczywistości. 
Pawlak redagował pismo „Oj dobrze już”. W 1983 r. tworzy dwa cykle: „Świnie” i „Muchy”. 
W twórczości Pawlaka istotne są inspiracje twórczością K. Malewicza oraz W. Strzemińskiego. 
Od dłuższego czasu powstaje cykl „Dzienniki”, w którym istotą jest upływający czas i refleksja, 
jaka towarzyszy człowiekowi na temat sztuki i życia.
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62
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 r. Częstochowa) 

Kozak, 2015 r. 

olej, płótno, 50 × 75 cm
sygn. p. d.: J. Pałucha 2015 

cena wywoławcza: 3 800 zł 
estymacja: 4 500 – 6 500 zł

Malarz i wokalista. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w pracowni 
prof. Ludwika Maciąga, dyplom uzyskał w 1993 roku, pod kierunkiem prof. Wiesława 
Szamborskiego. W latach 1982–1989 był wokalistą, liderem i twórcą tekstów zespołu 
Formacja Nieżywych Schabuff. Jego satyryczne rysunki publikowane są w częstochowskim 
dodatku do Gazety Wyborczej. 
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63 
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa) 

Tenis XXXL 

olej, płótno, 55 × 46 cm 
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 2014 

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 5 500 zł 
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64 
 Jacek Yerka  
(właść. Jacek Kowalski)
(ur. 1952 r. Toruń) 

Nowe przygody Hucka, 1987 r. 

akryl, płótno, 50 × 55 cm 
sygnowany p.d.: JRKOWALSKI 87, na 
odwrocie na dolnym krośnie: „NOWE 
PRZYGODY HUCKA” | JACEK R. KOWAL-
SKI | AKRYL 198

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Studia artystyczne ukończył na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu w 1976 r. O urodzenia miał styczność ze sztuką, ponieważ oboje jego rodzice 
byli artystami. Całe swoje dzieciństwo oraz lata szkolne spędził na rysowaniu i rzeźbieniu. 
W początkowym okresie twórczości zajmował się głównie grafiką warsztatową i plakatem 
(za które był wielokrotnie nagradzany w międzynarodowych konkursach artystycznych). 
Od 1980 r. poświęcił się wyłącznie malarstwu. Jego sztuka stanowi niezwykłe połączenie 
surrealizmu i drobiazgowej techniki dawnych mistrzów niderlandzkiego malarstwa. Malowane 
przez niego fantastyczne wizje są podziwiane i rozpoznawane na całym świecie (swoje dzieła 
wystawiał w m.in. Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Francji). 
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65 
Mirosław Bałka 
(ur. 1958) 

Bez tytułu – Kompozycja 
podwójna, 1994 r. 

technika własna, papier, 31 × 46 cm 
w świetle oprawy 
na odwrocie napis autorski: Mirosław 
Bałka, Bez tytułu/ Kompozycja podwójna, 
1994 r. / Każda z kompozycji wykonana 
z papieru mydlanego / wielkości prosto-
kątnego obrysu dłoni artysty / -izolowana 
papierem woskowym

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Jeden z najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. W latach 1980–85 studiował na 
Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom w pracowni prof. Jana 
Kucza uzyskał w 1985 roku. W latach 2005–2007 był profesorem wizytującym na Wydziale 
Rzeźby i Działań Przestrzennych ASP w Poznaniu, gdzie od 2008 roku prowadzi Pracow-
nię Działań Przestrzennych w Katedrze Intermediów. Prace Mirosława Bałki znajdują się 
w największych międzynarodowych kolekcjach sztuki. W 1986 roku razem z Mirosławem 
Filonikiem i Markiem Kijewskim utworzył grupę artystyczną Neue Bieremiennost’ (wystawiał 
w ramach aktywności grupy do 1989 roku). W 1993 roku reprezentował Polskę na Biennale 
Sztuki w Wenecji. W 2009 roku Mirosław Bałka został zaproszony do wystawienia swojej 
pracy w głównej sali londyńskiej galerii Tate Modern, jako dziesiąty artysta w historii tej 
instytucji. Głównym tematem rzeźb i kompozycji Bałki jest ludzkie ciało i towarzyszące mu 
„codzienne” przedmioty i substancje, a także związana z ciałem pamięć i jego przemijanie. 
Wszystkie zawarte w jego pracach znaki, kody, odniesienia mają źródła w biografii artysty 
i tylko poprzez nią stają się w pełni czytelne.



  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

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000

powyżej 50 000 5 000

REGUL AMIN AUKCJ I



Sopocki Dom Aukcyjny  Z LECENIE  L ICYTACJ I
ul. Nowy Świat 54/56
00-363 Warszawa AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ
tel. 22 828 96 98 19 marca 2015 (czwartek), godz. 19.00
warszawa@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 lub e-mailem) do siedziby SDA nie później niż 
24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

___________________________________________________________________________________________________________________

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



 

opracowanie katalogu: Katarzyna Dąbrowska, Dilan Abdulla, Dorota Kulawczuk 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz  

 

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

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:

Indeks artystów
 

BAŁKA MIROSŁAW 65

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW 46, 47

BERDYSZAK JAN 33, 34

BEREŹNICKI KIEJSTUT 44, 45

BOGUSZ MARIAN 27

CZAPSKI JÓZEF 40, 41

CZEŚNIK HENRYK 42

CZOP ZBIGNIEW 57

DOBKOWSKI JAN 53

DWURNIK EDWARD 51, 52

EIDRIGEVICIUS STASYS 56

EYSYMONT JANUSZ 35

FIJAŁKOWSKI STANISŁAW 22, 26

GIELNIAK JÓZEF 20

HAYDEN HENRYK 5, 6

KOBZDEJ ALEKSANDER 8, 12

 

KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA 14

LACH-LACHOWICZ NATALIA 60

LEBENSTEIN JAN 48, 49

MIKULSKI KAZIMIERZ 18

MODZELEWSKI ROMAN 30

NACHT-SAMBORSKI ARTUR 7

NOWOSIELSKI JERZY 2, 3, 4

OSTROWSKI KAZIMIERZ 37

PAŁKA WITOLD 54

PAŁUCHA JACEK 62, 63

PANEK JERZY 19

PAWLAK WŁODZIMIERZ 61

PĄGOWSKA TERESA 10, 11

RADKE MAREK 43

ROBAKOWSKI JÓZEF 31

RUDOWICZ TERESA 13

 

SMOLANA ADAM 38

SOSNOWSKI KAJETAN 28

SOWIAK RADOSŁAW 32

STAJUDA JERZY ADAM  17

STAROWIEYSKI FRANCISZEK 50

STAŻEWSKI HENRYK 29

SZAJNA JÓZEF 23, 24, 25

SZANCENBACH JAN 55

ŚRAMKIEWICZ KAZIMIERZ 36

ŚWIERZY WALDEMAR 58, 59

TARASIN JAN 15, 16

TEISSEYRE STANISŁAW 39

WRÓBLEWSKI ANDRZEJ 1

YERKA JACEK (WŁAŚĆ. JACEK KOWALSKI) 64

ZIEMSKI RAJMUND 21

ŻECHOWSKI STEFAN 9
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grafika 

mapy 
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numizmatyka  
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rękopisy 
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Sopocki Dom Aukcyjny sp. z.o.o.
ul. Bohaterów Monte Cassino 43 
81-768 Sopot
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