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w Sopocie, ul. Boh Monte Cassino 43

tel. (58) 550 16 05



2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Stefan Filipkiewicz 
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen-
Gusen)

Róże w niebieskim wazonie

akwarela, gwasz, papier, 30,5 × 23 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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2
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 1940 Marsylia)

Tulipany

akwarela, ołówek, papier, 41 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Pankiewicz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego (1904–1977)

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 22 000 – 28 000 zł

Malarz i grafik, jeden z pierwszych symbolistów i impresjonistów polskich, działających 
na przełomie XIX i XX w. W latach 1884–85 uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej 
pod kierunkiem W. Gersona i A. Kamińskiego, następnie zaś w akademii w Petersburgu. 
W 1889 r. udał się do Paryża. Zapoznawszy się z pracami impresjonistów po powrocie 
do Warszawy w 1890 r., przenosił na rodzimy grunt francuskie trendy malarskie. Kolejne 
lata przyniosły fascynację symbolizmem. W 1897 r. wstąpił do krakowskiego Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. W latach 1897–1906 podróżował po zachodniej Europie, 
odwiedzając Holandię, Belgię, Włochy, Anglię, Niemcy i Francję. W roku 1906 został 
profesorem ASP w Krakowie. Lata 1914–1919 spędził w Hiszpanii. W latach 20-tych 
zainicjował nurt polskiego koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjo-
nistów. W 1923 r. wznowił działalność pedagogiczną w krakowskiej akademii, patronując 
grupie malarzy i grafików, skupionych pod nazwą Komitet Paryski. Od 1925 r. kierował filią 
krakowskiej uczelni w Paryżu. Szczególne zainteresowanie Pankiewicza dotyczyło zagadnienia 
koloru, z którym nieustannie eksperymentował, przyswajając zdobycze sztuki europejskiej, 
szczególnie kubizmu i fowizmu. W latach 20-tych artysta powrócił do tradycyjnego warsztatu 
malarskiego. Bryłowatość form wydobywał światłocieniowym modelunkiem, studiował 
gradacje walorów, formy budował miękko plamą barwną. Gamę kolorystyczną sprowadził 
do tonów oliwkowej zieleni, ciepłych brązów oraz chłodnych błękitów i różów. Malował 
wówczas chętnie martwe natury o walorach dekoracyjnych.
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3
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Zakopane

akwarela, gwasz, papier, 67 × 97 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz / Zakopane

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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4
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Młodość i starość 

pastel, papier, 70 × 50,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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5 
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 
1940 Marsylia)

Widok St.Valery 
en Caux

akwaforta, papier 
14,8 × 25,4 cm 
(odcisk płyty)
sygn. p. d. ołów-
kiem: Pankiewicz

cena wywoławcza: 
1 600 zł
estymacja: 
3 000 – 3 500 zł

6
Józef Pankiewicz 
(1866 Lublin – 
1940 Marsylia)

Domy na 
skałach. Widok 
wybrzeża 
w Concarneau, 
1908 r.

akwaforta, papier, 
16,5 × 24,5 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. p. d. ołów-
kiem: Pankiewicz

Reprodukowana:
Józef Pankiewicz. 
Życie i dzieło. 
Artyście w 140. 
rocznicę urodzin, 
Muzeum Narodowe 
w Warszawie, 2006, 
s. 323, poz. 82 
(Ewa Milicer).

cena wywoławcza: 
1 600 zł
estymacja: 
3 000 – 3 500 zł
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7
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Most Pont Neuf w Paryżu 

ołówek, papier, 8,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w  paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na witraże do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii, które ukończono instalować w 1934 r. 
Do Krakowa powrócił w 1896 roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni 
ze Stanisławem Wyspiańskim oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem 
założycielem Towarzystwa Artystów Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników 
i Zabytków Krakowa. W 1905 roku został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej 
twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej konwencji. Malował kompozycje symboliczne, 
rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. Był znakomitym portrecistą - swoich modeli 
przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. Projektował również wnętrza, meble, 
plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował się również grafiką użytkową. 
Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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8
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret p. Malczewskiej, 1896 r.

pastel, tektura, 96 × 56 cm
sygn. i dat. p. g.: Jacek Malczewski/ 96

Opisywany i wystawiany:
Jacek Malczewski. Towarzystwo Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie 1939 r., 
poz. 125

Pochodzenie:
Kolekcja dr Zbigniewa Łęczyńskiego.

cena wywoławcza: 145 000 zł
estymacja: 200 000  – 250 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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9
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Dziewczyna z dzbanem

pastel, akwarela, papier, 96,5 × 65,5 cm 
w świetle ramy 
sygn. p. d.: T.Axentowicz 

Sportretowana to Ata Zakrzewska, krakowska 
piękność, jedna z dwóch ulubionych modelek 
artysty. Pozowała do najsłynniejszych prac 
Axentowicza jak „Rudowłosa” (około 1899 r, 
MNK) czy zmysłowa „Wiosna” (około 1900 r., 
MNP). Sportretowana Ata to kwintesencja 
maniery malarskiej Axentowicza, ukazującej 
młodą ponętną femme fatale w półpostaci 
w niezidentyfikowanym wnętrzu. Włosy 
jako atrybut kobiecości zostały szczególnie 
uwydatnione poprzez zmysłową fantazyjną 
linię i rudawą kolorystykę zestawioną 
z subtelnością niemalże alabastrowego ciała 
modelki. Ukazany wazon zapewne symbo-
lizuje kruchość ludzkiego życia, ale także 
kobiece łono i płodność.

cena wywoławcza: 70 000 zł
estymacja: 110 000 – 120 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się w monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 
1878–1882, kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. 
odbył podróż do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-
-Durana. W Paryżu przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł 
dawnych mistrzów. Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP 
w Krakowie. Funkcję tę pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”. Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów 
Zjednoczonych. W 1897 r. założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1891 r. 
otrzymał członkostwo Societe Nationale dex Beaux-Arts. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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10
Piotr Michałowski 
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Jeździec polski

akwarela, ołówek, papier, 46 × 37 cm 
w świetle passe-partout

Obraz posiada ekpertyzę Anny Zeńczak 
z 29.10.2015

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania listopa-
dowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 roku 
wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. 
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych 
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity 
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego Krakowa. 
W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd prezesa 
krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać wyraźny 
wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny o charakterze 
militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację artysty sztuką 
T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach koni. Bo to właśnie 
motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę w konnych portretach, 
scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen napoleońskich. 
Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa odznaczały się 
doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym ouvre znalazły 
się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, przyjaciół, oraz 
liczne studia portretowe.

Omawiany szkic, prezentujący jeźdźca polskiego w typie heroizowanych wizerunków władców 
i bohaterów należy jako taki do jednego z głównych wątków twórczości Michałowskiego. 
Ma też bezpośrednie odniesienia w oeuvre tego malarza.  I tak np. uwagę zwraca jego 
podobieństwo m.in. dwu wykończonych akwarelowych przedstawień, wzajemnie w zasadzie 
identycznych, uchodzących za wizerunki któregoś z polskich hetmanów (pt. „Hetman” 
w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu i w Muzeum Narodowym w Krakowie; zob. 
katalog wystawy „Piotr Michałowski 1800–1855” MNK, 2000, poz. 297 i 298). Pomimo 
ewidentnych różnic (oprócz stopnia wykończenia i ogólnie bardziej statycznej kompozycji  
są to: odmienne ujęcie konia, w „Hetmanie” znacznie niżej wspiętego i z uniesioną głową 
oraz również boczne, ale w „Hetmanie  nieco od frontu, a nie jak tutaj od tyłu ujęcie jeźdźca, 
który ponadto w owych dwu akwarelach wydaje się cokolwiek starszy) jest to ten sam typ 
jeźdźca, co więcej: o podobnej aparycji, w różniącym się jedynie doborem barw polskim 
stroju i również na pełnym temperamentu wierzchowcu.

Fragment ekspertyzy Anny Zeńczak z 29.10.2015 r.     
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11
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Przed karczmą

ołówek, papier, 9,2 × 15,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: JK

Praca posiada ekspertyzę dr Kazimierza 
Buczkowskiego.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 10 000 – 11 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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12
Franciszek Kostrzewski 
(1826 Warszawa – 1911 tamże)

Oj bieda, 1854 r.

ołówek, papier, 20 × 12,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: FKostrzewski/1854.
u góry napis: Oj bieda!!Oj scera!!/Doskwi-
rają vyncy,/Zuna mi doskwiera!
Dziecko w luzku piscy!!/etc…  
(pisownia autorska)

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarz, rysownik, ilustrator. Uważany za najlepszego dziewiętnastowiecznego kronikarza życia 
rodzinnej Warszawy oraz polskiej wsi. Związany z warszawskim środowiskiem artystycznym. 
Studiował w latach 1844–1849 w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Kostrzewski nauki 
pobierał w pracowniach Ch. Breslauera, R. Hadziewicza, A. Kokulara oraz J. F. Piwarskiego. 
W roku 1856 podróżował do Drezna, Wiednia, Berlina, Brukseli oraz Paryża. W tym czasie 
zapoznał się z twórczością dawnych mistrzów malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. 
W tym czasie miał styczność z malarstwem dawnych mistrzów holenderskich z XVII w. 
oraz barbizończyków, które wzbudziło w nim szczególne zainteresowanie. Kostrzewski 
w swoich pracach dużo miejsca poświęcił scenom rodzajowym, najczęściej usytuowanych 
w rozległych pejzażach. W tych kompozycjach artysta często ujmował motywy polnych 
dróg, zabudowy wsi, drzew oraz kapliczek. Artysta używał ciepłej gamy barw, z przewagą 
brązów, zieleni. Głównie pracował w technice oleju oraz akwareli. Był również autorem 
tysięcy ilustracji i rysunków, często o charakterze satyrycznym, które reprodukowano w m.
in. „Tygodniku Ilustrowanym”, „Wędrowcu”, „Kłosach”. Prace Kostrzewskiego wystawiano 
w Krakowie, Lwowie, Łodzi, Warszawie, Wilnie, Kijowie, Żytomierzu.
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13
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Madonna 

autolitografia, papier, 16 × 13 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WH

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 300 – 1 400 zł

14
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dziecko

autolitografia, papier, 13 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym l. d.: WH

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 300 – 1 400 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole 
Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka 
Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego 
i Jana Stanisławskiego. Swoją artystyczną 
edukację kontynuował w Paryżu w Ecole 
des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon 
Gérôme’a – francuskiego malarza i rzeź-
biarza akademickiego. Sławę przyniosła 
Hofmanowi praca zatytułowana Spowiedź, 
która została wystawiona w 1906 roku 
w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny 
kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu, by 
ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, 
gdzie kontynuował tradycje tamtejszej ko-
lonii artystycznej. Malował głównie portrety 
oraz sceny o charakterze symbolicznym, 
pełne nastrojowości oraz religijnych i pa-
triotycznych treści. Prace artysty utrzymane 
są w intensywnych, nasyconych barwach, 
które dodatkowo podkreślają głębię ekspresji 
przedstawienia.
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15
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret wnuczka Krzysztofa, 
1923 r.

kredka, papier, 50 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J. Malczewski 1923.
praca po konserwacji (przedarcie papieru)

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, był 
też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości 
artysty, nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane 
polską poezją romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. 
Z kolei zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał 
też liczne portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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17
Leon Wyczółkowski 
(1852 Huta Miastkowska  
k. Garwolina – 1936 Warszawa)

Kościół św. Piotra i Pawła 
w Krakowie

litografia, papier, 18,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygnowany na kamieniu p. d.: 
L.Wyczół

Praca pochodzi z teki „Kraków” 
wydanej w 1915 przez Warszawskie 
Towarzystwo Artystyczne w drukarni 
Jana Cotty

Literatura: 
Maria Grońska, Grafika w książce, 
tece i albumie, Wrocław 1994, 
nr. kat. 623, s. 298
Danuta Muszanka, Litografia Leona 
Wyczółkowskiego, Wrocław, Kraków 
1958, poz. 17 (il.)

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

16
Albrecht Dürer 
(1471 Norymberga-1528 tamże)

Maria Królowa Aniołów (Maria als Koenigen  
der Engel), XVIII w.

drzeworyt, papier żeberkowy, 30 × 21,5 cm (kompozycja) 
sygn. i dat. l.d.: AD (monogram) 1518
na odwrocie nalepka z gdańskiego antykwariatu Emila Siegisimunda 
z adresem: Danzig Johannisgasse 56

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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18
Jan Stanisławski 

(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Sad, 1899 r.

litografia, papier, 32 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na płycie: J.S. 
Litografia zamieszczona w czasopiśmie 

Życie, nr 6, 15 marca 1899 r. (Rok III), 
s. 105.

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

19 
Francisco Goya 

(1746 Fuendetodos – 1828 Bordeaux) 

Kaprysy-Stroją się, l. 1918–1928

akwaforta, papier, 36,5 × 26 cm
10 edycja 170 egzemplarzy wydanych 
przez Zakład Miedziorytniczy Akademii 

Królewskiej w Hiszpanii w latach 
1918–1928 na papierze Vergata spessa 
ze znakiem Jose Guarro z podobizną Goi 

w kapeluszu.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 14 000 zł
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20
Artur Markowicz 
(1872 Podgórze – 
1934 Kraków)

Na ławce

węgiel, papier, 
19,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza:  
1 300 zł
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł

21
Artur Markowicz 
(1872 Podgórze – 
1934 Kraków)

Scena ze stacji 
Ateuil w Paryżu

ołówek, papier, 
17,5 × 25,5 cm 
sygn. p. d: 
A.MARKOWICZ

cena wywoławcza:  
1 300 zł
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, związany głównie z krakowskim środowiskiem artystycznym. Studiował w Krakowie, w Szkole 
Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Loepolda Lofflera, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejki. Następnie od 1896 roku 
studiował w Akademii monachijskiej, a od 1900–1903 roku w Paryżu w École des Beaux-Arts. Swoje prace prezentował na Salonach 
Towarzystwa Artystów Francuskich a także na Salonie Jesiennym. W 1904 roku wrócił do Krakowa, gdzie otworzył swoją pracownię 
artystyczną na Kazimierzu. W miedzy czasie wiele podróżował m.in. do Włoch, Wiednia, Holandii, Belgii i Jerozolimy. Był członkiem 
krakowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP. Pełnił funkcję honorowego prezesa Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. 
Markowicz zyskał sławę jako znakomity rysownik i kolorysta. W swoich pracach posługiwał się przede wszystkim techniką pasteli, rzadziej 
sięgał po olej. Początkowo artysta przedstawiał krajobrazy miejskie oraz pejzaże – inspiracje czerpał z licznych podróży. Z czasem w jego 
twórczości zaczęły się pojawiać coraz to liczniejsze portrety oraz sceny rodzajowe o tematyce żydowskiej. Obrazy Markowicza znajdują się 
w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego oraz Historycznego, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.
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22
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Duet przy pianinie, 1941 r.

ołówek, papier, 25 × 35 cm
sygn. i dat. w l. d. wraz z dedykacją: 
Stanisławowi Schwarcowi/na pamiątkę/ 
duetów podczas wojny r.1941/8/5.Józef 
Mehoffer

Sportretowany to Stanisław Schwarc 
wraz z Wandą Lataczową. Inne ujęcie 
tego kameralnego koncertu znajduje 
się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego Stanisław Schwarc 
śpiewający przy akompaniamencie 
Wandy Lataczowej.

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku 
wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 roku, 
gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim oraz 
Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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23
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże) 

Szkice architektoniczne

ołówek, papier, 19 × 11 cm 
w świetle passe-partout
każda praca sygn. u dołu monogramem: 
JM
na odwrocie zapiski: W dniu Imienin 
Łaskawej i Kochanej Pani/ do życzeń 
dołączamy dwie kartki ze szkicownika/
Jana Matejki/szczerze oddani/E.Łepkow-
scy/Bydgoszcz 13.XI.1938

Pochodzenie:
Kolekcja Edwarda Łepkowskiego 
(wieloletni kustosz  Domu Jana Matejki 
w Krakowie i znawca twórczości mistrza).

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Czołowy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył 
w SSP w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod 
kierunkiem Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił 
w Matejce fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się 
Monachium w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie 
kilku dniach, z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących 
jego pracy. Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla 
Matejki – Stańczyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania 
styczniowego, w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował 
swoją pozycję jako jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. 
W latach 1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał 
złote medale na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. W następnych latach 
spod pędzla mistrza wychodziły kolejne wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do 
historycznych lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 
1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. Często na swój sposób interpre-
tował karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, 
podkreślonym intensywną barwą. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. 
Poza monumentalnymi scenami, Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno 
historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już 
znacznie rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków 
i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer 
i Stanisław Wyspiański. Matejko przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, 
m.in. Académie des Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej 
Akademii Sztuki, w Urbino oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą 
do największych polskich muzealnych zbiorów.
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24
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże) 

Muzyka z kartonu Sztuki 
– projekt do plafonu w auli 
Politechniki Lwowskiej, 
przed 1886 r.

ołówek, kalka, 13 × 9,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. monogramem: JM 

Wystawiany:
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej 
we Włocławku 2001 r.

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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25
Stanisław Witkiewicz 
(1851 Poszawsze – 1915 Lovran)

Pochód wygnańców 1863 roku 
na Sybir

ołówek, papier, 20,5 × 34,5 cm
na odwrocie napis odręczny: Autentycz-
ność rysunku Stanisława/ Witkiewicza 
stwierdzam/ JWitkiewicz/ Warszawa/ 
d. 1/I – 1927; powyżej stempel JAN 
WITKIEWICZ-KOSZCZYC/ ARCHITEKT; 
oraz tą samą ręką napisana informacja 
o obrazie: Autor: Stanisław Witkiewicz/
własność: Jana Witkiewicza/ Tytuł: 
Pochód wygnańców 1863 r./ na Sybir. 

Literatura:
Przewodnik TZSP w Warszawie, Warsza-
wa 1927, poz. 73;
Stanisław Witkiewicz 1851 – 1915. 
Katalog wystawy monograficznej, Muzeum 
Tatrzańskie, Zakopane 1996, s. 108, 
kat. 290 – tu il. cz. b.
Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. 
Katalog wystawy podróżnej z cyklu: „Spo-
tkania ze sztuką”, Łaziska Górne 1999, 
plansza D, kat. 13 – il. Barwna

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Artysta wszechstronny, była malarzem, pisarzem; jednym z najwybitniejszych teoretyków 
i krytyków sztuki. Twórca stylu zakopiańskiego. Ojciec Stanisława Ignacego – Witkacego. 
Rodzina Witkiewicza, po wsparciu powstańców styczniowych, została zesłana do Tomska. 
Tam też Witkiewicz rozpoczął naukę rysunku pod okiem litografa J. Volkmara Flecka. 
Następnie rozpoczął studia w Akademii w Petersburgu (w latach 1868–1871), potem 
w Monachium, w pracowniach Hermanna Anschütza i Adolfa Heinricha Liera. Tam też 
nawiązał liczne przyjaźnie z polskimi malarzami, m.in. Aleksandrem Gierymskim, Józefem 
Chełmońskim, Henrykiem Siemiradzkim. W 1875 roku w Warszawie Witkiewicz wraz 
z przyjaciółmi z Monachium – Adamem Chmielowskim, Józefem Chełmońskim i Antonim 
Piotrowskim stworzył pracownię malarską w Hotelu Europejskim, które szybko zyskało 
miano jako centrum ówczesnego życia artystycznego. W tym okresie pracował jako kierownik 
artystyczny w tygodniku literacko-artystycznym „Wędrowiec”. W 1890 roku przeniósł się do 
Zakopanego, które Witkiewicz tak bardzo sobie ukochał. Stale rozwijająca się choroba z płuc, 
będąca następstwem nabytej gruźlicy w okresie monachijskim, zmusiła artystę do wyjazdu 
sanatoryjnego do Lovrany na Istrii, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia. Witkiewicz 
w malarstwie pozostawał wierny konwencji realistycznej. Malował sceny rodzajowe, pejzaże 
z przedstawieniami morza, gór, rzadziej sięgał po portrety. Jednym z motywów pojawiających 
się w twórczości Witkiewicza były sceny powstańcze z pamiętnego roku 1863.
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26
Witold Wojtkiewicz 
(1879 Warszawa – 1909 tamże)

Ogrodzenie cmentarne

tusz, piórko, papier, 8,5 × 21 cm 
sygn. śr. dół: W. Wojtkiewicz (na 
schodach)

Wystawiany i reprodukowany:
Kolekcja Pakoska. Wokół krakowskiej 
„Sztuki”, katalog wystawy, oprac. Anna 
Kroplewska-Gajewska, Muzeum Okręgo-
we w Toruniu sierpień-październik 2000, 
str. 170–171.

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Edukację artystyczną rozpoczął w 1898 r. w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Kontynuował 
ją na ASP w Krakowie pod kierunkiem m.in. u L. Wyczółkowskiego i T. Axentowicza, 
uzyskując dyplom w 1906 roku. Był członkiem grup artystycznych: Sztuka oraz Grupa 
Pięciu. Uczestniczył w wielu wystawach, tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu. 
W swych obrazach artysta w sposób symboliczny ukazywał ludzką egzystencję jako skazaną 
na niepowodzenie. Świat malowideł Wojtkiewicza, ukazywany w sposób bardzo ekspresyjny, 
jest pełen ponurych postaci, często dzieci. Najczęściej malował w oleju i temperze.
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27
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Kobieta w chustce (obraz 
dwustronny)

kredki, papier, 52 × 32 cm
sygn. l. g.: Eug Zak

Pochodzenie:
Kolekcja dr J.Matejki, Nowy Jork Galeria 
Lipert, Brooklyn.

Reprodukowany:
M. Rola, Eugeniusz Zak (1884–1926), 
Pro Arte, 1987, str. 6
Malarstwo polskie, Ceny na aukcjach 
zagranicznych 1985–1990, Galeria 
Lipert, Kraków, 1991, p. 93.
Barbara Brus-Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926, Muzeum Narodowe w War-
szawie, Warszawa 2004, nr w kat. 94, 
str. 196

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymacja: 140 000 – 150 000 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. W 1902 roku rozpoczął naukę 
w paryskim École des Beaux-Arts. Następnie kształcił się w Académie Colarossi. W 1903 
podróżował do Włoch. Jeszcze w tym samym roku kontynuował naukę w Monachium. Po 
powrocie do Paryża zadebiutował w 1904 r. na Salonie Jesiennym. Aktywnie działał w życiu 
artystycznym, był związany z grupą Rytm, paryskim Towarzystwem Artystów Polskich oraz 
kręgiem Ecole de Paris. Zak w swojej twórczości wykreował swoisty język malarski. Przede 
wszystkie artysta nie tworzył z natury; jego kompozycje zradzały się w jego wyobraźni. 
Początkowo w swojej twórczości głównie malował portrety oraz wykonywał sangwinowe 
rysunki głów i popiersi. Artysta najczęściej malował idylliczne kompozycje, o melancholijnejat-
mosferze. Głównymi bohaterami tych prac stanowiły postaci o wydłużonych i zrytmizowanych 
sylwetkach, obwiedzionych płynnym konturem. Tłem tych przedstawień stanowił arkadyjski 
pejzaż. Dekoracyjności dodawała wykorzystywana wysublimowana gama barwna. Na sztukę 
artysty wpływ miała twórczość symbolistów i nabistów. Artysta inspirację czerpał również ze 
sztuki renesansu oraz malarstwa Cézanne’a, Chavannes’a, Picassa oraz szkoły z Pont-Aven.
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28
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Na góralską nutę

gwasz, tempera, papier, 61 × 42 cm  
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Z.STRYJEŃSKA

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz Jana 
Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako że w tym, 
czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, Stryjeńska przebrała się za  
mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do Krakowa. 
Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Momentem kulminacyjnym jej artystycznej 
kariery był olbrzymi sukces na Wystawie Światowej w Paryżu w 1925 roku, po którym 
krytycy okrzyknęli ją „księżniczką polskiej sztuki”. Jej malarstwo, odwołujące się do mitów 
chłopskiego i słowiańskiego, idealnie odpowiadało na potrzebę sztuki narodowej i narodowego 
stylu. Tworzyła obrazy o charakterze ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu 
oraz tempery. W swej twórczości malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci 
historycznych, bohaterów słowiańskich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje 
artystki cechuje uproszczona forma, dynamizm oraz paleta czystych i niezłamanych barw.

Artystką, która zawdzięcza swoją zasłużoną sławę twórczo wykorzystywanej ludowości, była 
niewątpliwie Zofia Stryjeńska. Wykreowane przez nią postacie – żywiołowe, emanujące 
energią, rozmachem i wigorem, barwne i dostojne – odzwierciedlać miały duchowe wartości 
polskiego chłopstwa. (..) Ogromna popularność prac Stryjeńskiej w okresie międzywojennym 
wynikała bezpośrednio z panującej wówczas mody na rodzimość. Nie było chyba w owym 
okresie malarstwa, które  bardziej dobitnie odpowiadałoby na potrzebę sztuki narodowej 
i narodowego stylu. 

J. Słomska, O ludowości [w:] Zofia Stryjeńska 1891–1976, 
red. Ś. Lenartowicz, Kraków 2008, s. 262–263
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29
Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Polesie, 1916 r.

akwarela, papier, 52 × 96 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: JFałat Polesie/1916
na odwrocie dedykacja: Obraz ten, JWP 
Julian Fałat ofiarował/bratu memu śp. 
Karolowi Lubomirskiemu/w 1916 Roku 
Pańskim, na pamiątkę wspólnych/
wędrówek po dobrach naszych poleskich./
Kraków, 10.6.1932 r./Zofia Lubomirska

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Lubomirskich

cena wywoławcza: 58 000 zł
estymacja: 75 000 – 90 000 zł

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.

Prezentowany obraz pochodzi z pobytów artysty w Nieświeżu gdzie wielokrotnie prze-
bywał na zaproszenie Radziwiłłów  począwszy od 1886 roku. Jak wspominał w swoich 
pamiętnikach:  Po moich pierwszych sukcesach artystycznych postanowiłem wycofać się 
z tego wielkoświatowego życia i wróciłem do Nieświeża, aby gruntownie poznać ten już 
ukochany świat […] Zapał do myślistwa i sztuki zyskał przewagę nad przyjemnościami 
życia w stolicy. Ze strony księżnej Radziwiłłowej i cesarza słyszałem uwagi,  że zaniedbuję 
karierę i fortunę – lecz na to nie było rady. Wolałem malować, polować i żyć w budanach 
leśnych, niż przebywać w salonach berlińskich milionerów. Dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, 
dziękuję opatrzności, że miałem tyle siły woli, aby dać pierwszeństwo sztuce. Tymi latami 
studiów żyję bowiem do dziś dnia, przetrawiając i opracowując prawie wciąż na nowo 
niewyczerpane tematy - wrażenia z ukochanej krainy.

(Julina Fałat, Pamiętniki, wyd. I, Warszawa 1935; wyd. II, Katowice 1987, s. 162)

To właśnie o owej fascynacji drzewami pisał już w 1926 roku Stefan Popowski: […] gdy Fałat 
opowiada po malarsku o drzewach, o lasach,  o sosnach przede wszystkim, wtedy zdaje 
się, że to cudne pejzaże z Pana Tadeusza ze słów zamieniają się w kształty, taka miłość 
i zachwyt idzie z jednych i drugich na widza. W obrazach jego żyje puszcza leśna w całym 
swoim wielorakim kształcie halizn i ostępów […] Pnie ich złote i szare, liliowe i rdzwawe, 
to wdzięcznie łuskowate, to mchem porosłe, to gładkie, to znów ranami zaschłymi poryte, 
zdają się żyć w całym swoim indywidulanym wyrazie, z taką miłością tkliwą pędzel Fałata 
wydobył na powierzchnię. 
 Analogiczne przedstawienie przewróconej sosny znajdujemy w obrazach Fałata Nad 
Świtezią (w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie) oraz Las sosnowy (kolekcja 
Muzeum Narodowe w Krakowie). To właśnie motyw sosny był przez wiele lat polem śmiałych 
eksperymentów, zwłaszcza w malarstwie akwarelowym. 

(A. Król, Julian Fałat, 2010, s. 29)
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30
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Pokuta

tusz, papier, 24,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

31
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Akt z owocami

tusz, papier, 24,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. śr. Menkes

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, 
w 1912 roku, studiował w Szkole Przemysłowej we Lwowie. 
W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki 
w Berlinie. W 1923 r. wyjechał do Paryża. Tam związał się 
z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. 
W 1930 r. pokazywał swe prace w Stanach Zjednoczonych: 
w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał 
Polskę, należał do ugrupowań o kolorystycznej orientacji – „Nowa 
Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do Nowego 
Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated 
American Artists Gallery oraz French Art Gallery. Był wykładowcą 
w Art Students League. Artysta malował portrety, akty, sceny 
rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz 
pejzaże. Często podejmował tematykę żydowską. Operował 
miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. Potem w jego 
kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, 
kształty figur stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty 
cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata paleta barw, którą 
z czasem zaczął upraszczać.
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32
Zygmunt Menkes

(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Sen

tusz, papier, 24,5 × 19 cm  
w świetle passe-partout

sygn. śr. d.: Menkes

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

33
Zygmunt Menkes

(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Twarz dziewczyny

tusz, papier, 24,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 000 zł
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34
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Stary Przemyśl, 
1879 r.

węgiel, papier, 
12,5 × 18 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. i dat. l. d.: 
Stary Przemyśl./z r. 
1879. TRyb

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

35
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Wiejska chata

ołówek, papier, 
9,5 × 15 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. l. d.: TRyb

cena wywoławcza: 
1 400 zł
estymacja: 
2 000 – 2 200 zł

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii 
u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej Szkole 
Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane 
z huculskim folklorem. Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, wykonywał 
ilustracje do czasopism.
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36
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Szymon Tatar, 1908 r.

miękki werniks, papier, 27 × 23 cm 
(odcisk płyty), 32 × 28,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: LWyczół 908.

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 8 500 zł

Jeden z najwybitniejszych artystów Młodej Polski. Studiował w warszawskiej Klasie Ry-
sunkowej. Naukę kontynuował w Monachium, a następnie uczył się w krakowskiej SSP 
u J. Matejki. Wiele podróżował; był m. in. na Ukrainie, we Włoszech, w Wiedniu oraz 
Paryżu. Współtworzył TAP „Sztuka“. Wyczółkowski był artystą wszechstronnym. Początkowo 
tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz oraz 
grafikę. Podejmował tematykę historyczną i rodzajową, malował portrety, sceny salonowe, 
martwe natury. Początkowo tworzył w nurcie realizmu. Następnie, zafascynowany sztuką 
impresjonistów, na swój sposób wykorzystywał zdobycze tego nurtu. Jego obrazy znajdują 
się w największych muzeach polskich.
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37
Maciej Nehring
(1901 Warszawa – 
1977)

Nad wodą

akwarela, papier, 
28 × 40 cm
sygn. p. d.: Maciej 
Nehring

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

38
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Ogród w Tatarowie, 1922 r.

akwarela, papier, 19 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
w p. d.:  TATARÓW 1922
na odwrocie szkice koni

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

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę 
średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego 
oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu 
wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako 
nauczyciel rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej 
pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych kompozycjach. Tworzył 
głównie w technice akwareli.
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39
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kalwaria, 1923 r.

akwarela, papier, 29,5 × 44 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW
na odwrocie stempel: ZE ZBIORÓW 
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA/DOM 
ARTYSTY/poniżej 001371 p. d.: 1923

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. u L. Wyczółkowskiego, 
a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż artystyczną po Europie. 
W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. 
otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. 
Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. 
Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwier-
ciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 
1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej 
transformacji barwy w tzw. okresie białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną 
kolorystyką. Wśród podejmowanych przez artystę tematów dominują akty, pejzaże oraz 
martwe natury.
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40
K. Kalinowski
(XIX/XX w.)

Portret dziewczyny

pastel, papier, 46 × 30 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: K.Kalinowski

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

41
K. Kalinowski
(XIX/XX w.)

Uśmiechająca się

pastel, papier, 46 × 30 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: K.Kalinowski

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł
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43
Józef 

Guranowski
(1852–1922)

Początek 
jesieni, 1917 r.

gwasz, papier, 
23 × 38 cm 

w świetle 
passe-partout

sygn. i dat. 
l. d.: J. Guranow-

ski/1917 r.

cena wywoławcza: 
2 800 zł

estymacja:  
3 500 – 4 500 zł

42
Hugo Buchwald

(1836 Wrocław – 
1919 tamże)

Pejzaż

akwarela, papier, 
26 × 45 cm

sygn. śr. d.: Hugo 
Buchwald

cena wywoławcza: 
3 800 zł

estymacja: 
6 000 – 7 000 zł

W latach 1852–1859 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. W następnych latach często wyjeżdżał na plenery malarskie do 
Szwajcarii. W latach 1874–1875 Buchwald wziął udział w niemieckiej ekspedycji „Wenus” do Persji, Rosji i Turcji, w trakcie której wykonał 
liczne akwarele, które znalazły się w zbiorach Muzeum Śląskiego. Wśród kolekcjonerów dużym powodzeniem cieszyły się także obrazy 
olejne i akwarele z widokami Śląska, pejzażami Karkonoszy oraz Tatr.
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44
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Naprawianie 
sieci, 1891 r.

pastel, papier, 
31 × 43,5 cm
sygn. i dat. p. 
d.: Nica/Tadeusz 
Rybkowski/1891

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

45
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Rybak z koszem

pastel, papier, 
31 × 43,5 cm
sygn. l. d.: Nica/
Tadeusz Rybkowski

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

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii 
u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej Szkole 
Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Rybkowskiego interesowała tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie 
sceny związane z huculskim folklorem. Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, 
wykonywał ilustracje do czasopism.
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46
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Bałtyk, 1930 r.

akwarela, gwasz, papier, 35 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa/1930
na odwrocie autorska pieczątka z pra-
cowni przy ul. Wolskiej 32 w Krakowie 
z odręcznym opisem pracy

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 13 000 – 15 000 zł

Początkowo studiował w szkole rysunkowej w Odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole Rysunku i Malarstwa Stanisława Grochowskiego. 
Po studiach osiadł w Krakowie, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 
1905, 1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Kra-
kowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce 
w Krakowie. Artysta uprawiał głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach 
morskich i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie 
światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował 
inspirację do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. 
Obecnie jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: 
w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum 
Miasta Gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).
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47
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Wyczekiwanie, 1912 r.

akwarela, papier, 62 × 46 cm
sygn. i dat. p. d.: Augustynowicz/1912
na odwrocie nalepka z Salonu Artystycz-
nego Feliksa Richlinga z Warszawy (ul. 
Marszałkowska 131) oraz orzeczenie 
Kazimierza Buczkowskiego

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki 
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollosy’ego w Monachium. 
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. 
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. 
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem 
prac Augustynowicza były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się 
głownie akwarelą. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 
Krakowie, jak również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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48
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Góral przed chatą, około 1910–14.

akwarela, papier, 50 × 35 cm
sygn. l. d.: W. Skoczylas.

Reprodukowany:
Władysław Skoczylas (1883–1934), 
Maryla Sitkowska, ASP Warszawa, 
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu 
Dolnym, Muzeum Żup Krakowskich 
w Wieliczce, 2015, str. 280, ilustr.28

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 25 000 – 28 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował 
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP 
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP – 
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się 
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej 
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom scen folklorystycznym, najczęściej 
związanych z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając 
w swoich pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych 
z życiem na wsi.
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49
Leszek Piasecki
(1928 Lwów – 1990 Wiedeń)

Jeździec

akwarela, gwasz, papier, 35,5 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Leszek Piasecki

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

50
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Umundurowanie żołnierzy armii 
napoleońskiej i huzara armii hiszpańskiej

ołówek, piórko, tusz, akwarela, papier, 
33,5 × 13,5 cm

sygn. p. śr.: St.Kamocki
oraz autorskie zapiski

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Malarstwa uczył się we Lwowie w Szkole Przemysłu Artystycznego. Prywatne 
lekcje rysunku pobierał u Z. Rozwadowskiego oraz S. Kaczora-Batowskiego. 
W okresie 1946–52 studiował w krakowskiej Akademii, pod kierunkiem 
takich artystów jak: F. Pautsch, I. Pieńkowski, J. Fedkowicz. Współpracował 
z tygodnikiem Panorama. W 1974 roku wyjechał do Wiednia, gdzie zamieszkał 
na stałe. Związany ze Związkiem Polaków w Austrii „Strzecha“, której był 
prezesem w latach 1985–86.
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51
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Atak kawalerii

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

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J.Malczewskiego i S.Dębickiego. W latach 
20-tych przebywał jako stypendysta w Paryżu. Tam prezentował swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz 
we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we 
Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Geppert stworzył 
dojrzały styl malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały 
tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły smugi farby.
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52
J. Kosiński
(2 poł. XIX w.)

Scena przed karczmą

akwarela, papier, 15,5 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: J. Kosiński

Tradycyjna atrybucja wiąże obraz z Józe-
fem Kosińskim (1753–1821).

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 11 000 zł
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53
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Scena przed chatą

akwarela, papier, 30,5 × 44,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: A.Setkowicz 915 (?)

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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55
Wiktor Zin
(1925–2007)

Portret Araba

tusz, papier, 27,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Wiktor Zin

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

54
Aleksander Orłowski
(1777 Warszawa-1832 Petersburg)

Polski szlachcic

litografia, papier, 55 × 42,5 cm

Reprodukowany:
Władysław Tatarkiewicz, Aleksander 
Orłowski, Warszawa 1926, okładka  
(wg odbitki ze zbiorów Jeżewskiego)

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł
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56
Jan Wojnarski

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Krakowianka, 1935 r.

węgiel, papier, 50 × 40 cm
sygn. i dat. p. d.: JWojnarski/935

na odwrocie pieczątki syna artysty Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 400 – 1 600 zł

57
Walery Eljasz-Radzikowski 

(1841 Kraków – 1905 tamże)

Przed chatą, 1900 r.

ołówek, akwarela, akwarela, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. l. d.: 2/5 1900 WE

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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58
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Na targ

akwarela, papier, 14,5 × 29,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

59
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 
1945 tamże)

Spotkanie za 
wsią

akwarela, papier, 
27 × 46,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: 
A.Setkowicz

cena wywoławcza: 
3 800 zł
estymacja: 
6 000 – 8 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji 
w czasopismach ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne i sceny 
rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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60
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Morskie Oko

pastel, papier, 36,5 × 61 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: WSerafin

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Studiował malarstwo w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Dyplom uzyskał w 1932 roku. 
Artysta głównie przedstawiał widoki Krakowa oraz krajobrazy Podhala. W jego twórczości nie 
zabrakło również martwych natur, widoków portowych. W swoich pracach wykorzystywał 
takie techniki malarskie jak olej, pastele i akwarele.
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61
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Wejście do kościoła Św. 
Barbary, 1928 r.

akwarela, papier, 39 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: St. Fabijański/1928.

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

62
Stanisław Barcikowski
(ok. 1832 – po 1897)

Kościelne mury, 1859 r.

akwarela, papier, 31 × 25,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Stanisław 
Barcikowski/24/XII 1859.

cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Malarz i rysownik związany z Kaliszem, 
gdzie pełnił stanowisko nauczyciela w za-
kresie rysunku i kaligrafii w Szkole Wyższej 
Realnej (późniejszym gimnazjum).  Edu-
kację artystyczną pobierał w Szkole Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W jego dorobku 
znalazły się liczne rysunki uwieczniające 
architekturę Kalisza, które zostały zebrane 
i opublikowane pod postacią litografii 
w Albumie Kaliskim  Edwarda Staweckiego 
z 1858 r. Barcikowski pisał również teksty 
poświęcone obiektom architektury sakral-
nej, które ukazały się drukiem w Kłosach 
i Tygodniku Ilustrowanym.

Studiował we Lwowie rzeźbę u Leonarda 
Marconiego. Naukę kontynuował w latach 
1883–1888 w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Ja-
błońskiego, J. Matejki oraz w monachijskiej 
akademii. Artysta malował obrazy olejne 
oraz akwarele. Głównym motywem poja-
wiającym się w jego twórczości to widoki 
polskich miast, najczęściej Krakowa. 
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63
Witold Chomicz
(1910 Kijów – 1984 Kraków)

Pod osłoną nocy w Krakowie

akwarela, papier, 51 × 36 cm
sygn. p. d.: Chomicz W.

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 11 000 zł

Grafik i malarz, od 1927 r. związany z Krakowem, gdzie studiował w Państwowej Szkole 
Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, w następnych latach zaś pełnił funkcję 
pedagoga  w Państwowym Instytucie Sztuk Plastycznych i od 1950 r. profesora na Akademii 
Sztuk Pięknych.  W obszarze jego zainteresowań znajdowała się przede wszystkim grafika 
książkowa. Fascynowały go tematy związane ze sztuką ludową i krakowskim folklorem. 
Chomicz silnie angażował się w życie społeczno-kulturalne Krakowa, inicjując wystawy 
poświęcone regionowi. Ponadto zasiadał w komisji konkursowej na szopkę krakowską 
oraz projektował stroje na pochody Lajkonika i druki okolicznościowe większych wydarzeń 
kulturalnych.



52 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

64
Jan Cybis
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Stary Sącz, 1957 r.

akwarela, ołówek, papier, 
30,5 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Jan Cybis Stary 
Sącz 1957

Pochodzenie: Kolekcja rodziny 
malarza Eustachego Wasilkowskiego.

Praca pochodzi z pleneru w Starym 
Sączu (lipiec – wrzesień 1957), 
gdzie (…) artysta pojechał wraz 
z rodziną i kolegami malarzami: 
Kazimierzem Tomorowiczem i Janem 
Wodyńskim. Wykonuje ponad 50 
akwarel i gwaszy, dużo rysuje. Moty-
wy architektury miasteczka i pejzażu 
okolic Starego Sącza pojawiają się 
odtąd w wielu malowanych później 
obrazach olejnych. (Jan Cybis 
1897–1972, red. J. Chrzanowska-
-Pieńkos, T. Sowińska, Galeria Sztuki 
Współczesnej Zachęta, Warszawa 
1997, s. 373.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

65
Zygmunt Radnicki
(1894 Czortków (Podole) – 
1969 Piwniczna)

Pejzaż z Piwnicznej, 1939 r.

akwarela, papier, 27 × 36,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Z.Radnicki/
Piwniczna 1939

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studiował w latach 1913–14, 1918–19, 1922–24 w Krakowie na ASP pod kierunkiem Józefa 
Mehoffera, Wojciecha Weissa i Stanisława Dębickiego. We Lwowie wystawiał z grupą Formistów, 
do której przynależał. Studia artystyczne uzupełniał w Paryżu w latach 1925–26 w pracowni 
Józefa Pankiewicza. Wtedy też związał się z grupą kapistów. W 1926 roku objął stanowisko 
profesora we Lwowie w UJK. Przynależał do grupy Jednoróg, Awangarda oraz Nowa Generacja. 
Po II wojnie światowej osiadł w Krakowie, gdzie pracował na macierzystej uczelni do 1965 roku. 
W twórczości Radnickiego uwidoczniony jest wpływ wielu nurtów artystycznych. Początkowo 
czerpał ze zdobyczy formistów, następnie w jego malarstwie pojawiła się inspiracja sztuką 
postimpresjonisty Cézanne’a. W końcu po 1930 roku artysta zwrócił się ku koloryzmowi. Malował 
pejzaże, martwe natury, wnętrza, portrety. Swoje prace artysta prezentował na wystawach 
w Paryżu, Oslo, Brukseli i Pittsburghu.
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66
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Widok na kościół św. Piotra 
i Pawła w Krakowie

akwarela, papier, 28 × 34 cm
sygn. p. d.: TeodGrott.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie
z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.
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67
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Miłość i przyjaźń czyli szczęście 
doskonałe

akwarela, tusz, papier, 14,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
opisany l. d.: Miłość i przyjaźń/czyli/
szczęście doskonałe.

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała 
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach 
1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r. 
Była autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów 
literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można 
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz 
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace 
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie 
zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka 
zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.



55AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

68
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Telimena i mrówki

akwarela, tusz, papier, 14,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
opisany l. d.: TELIMENA/I MRÓWKI

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł
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69
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

Akt

akwaforta, papier, 10 × 7 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. g.: MISKY

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

70
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Akordeonista

miękki werniks, papier, 17 × 11 cm 
w świetle passe-partout, 16,5 × 10,7 cm (odcisk płyty)

Praca pochodzi z albumu „La porte Lourde. Poémes en 
prose de René Morand, dessins hors-texte par Eugéne 
Zak” wydanej w Paryżu w 1929 roku przez Galerie Zak.

Reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926 
[katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Warszawie 
2004, il. 8, str. 221

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Studia malarskie odbył w latach 1902–1910 w ASP w Krakowie, w pra-
cowniach F. Cynka, J. Mehoffera, L. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza. 
Był również uczniem Jana Stanisławskiego. Naukę uzupełniał w Dreźnie, 
Paryżu, Lipsku i Berlinie. Misky przynależał do Cechu Artystów Plastyków 
Jednoróg w okresie 1927–1930. Twórczość artysty to przede wszystkim 
pejzaże marynistyczne oraz widoki wsi, miast. Sięgał także po motywy 
scen rodzajowych, martwych natur, portrety i akty. W swoich pracach 
wykorzystywał technikę oleju, akwareli i pasteli. Uprawiał również grafikę.
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71
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Rybaczka, 1969 r.

tusz, akwarela, papier, 23,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: maja oraz w l. d.: Nemrodowi 
Wspaniałemu wdzięczna Maja/Wawa 

1969

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

72
Jerzy Panek

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Akt

pisak, papier, 28 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. l. d.: Panek

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz, grafik oraz drzeworytnik. W latach 1937–42 studiował na 
Wydziale Grafiki Państwowego Instytutu Sztuk Pięknych w Kra-
kowie pod okiem Władysława Jarockiego i Andrzeja Jurkiewicza. 
W czasie II wojny światowej nauki pobierał w Kunstgewerbeschule. 
Po zakończeniu wojny swoje artystyczne studia kontynuował 
w Krakowie w Instytucie Sztuk Pięknych oraz w Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowniach Zbigniewa Pronaszki i Eugeniusza 
Eibischa. Jest uważany za jednego z najlepszych współczesnych 
polskich grafików. W swojej twórczości czerpał inspiracje ze sztuki 
ludowej, a także i z chińskiej kaligrafii. Jego prace charakteryzują się 
niezwykłą precyzją rysunku. Artysta malował także olejne portrety 
oraz autoportrety. Był laureatem wielu prestiżowych nagród, m.in.: 
otrzymał nagrodę imienia Jana Cybisa oraz Złoty Medal na Triennale 
Sztuki w Delhi. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych 
i prywatnych zarówno w Polsce jaki na świecie.
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73
Stefan Mrożewski 
(1894 Częstochowa –  
1975 w Walnut Creek)

Legendy Warszawy, 
1938 r.

Ilustracje do „Legend Warszawy” 
Ewy Szelburg-Zarembiny w wy-
daniu autorskim – 30 egzempla-
rzy w kompletach po 10 sztuk, 
odbito w Drukarni Miejskiej 
w Warszawie w 1938 r. 
10 pełnoformatowym drzewory-
tów w pełnej oprawie. 
Wymiar każdej pracy 
28,5 × 22,5 cm (w świetle 
passe-partout); sygnowane 
przez autora ołówkiem: Stefan 
Mrożewski
  1)  Wróżba Panny Wodnej
  2)  Kocur z kamienicy Książąt 

Mazowieckich
  3) Kochanica diabła
  4) Złota Kaczka
  5) Burmistrz i śmierć
  6) Pan Jezus u fary
  7) Widmo
  8) O Basi Giżance
  9) Cud u Św. Anny
10) Przestroga

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł

1 2

3 4

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył uczęszczając do Państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych 
w Poznaniu i Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie nauki przyjmował od Władysława Skoczylasa. 
Należał do Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików „Ryt”, a także współtworzył Związek Polskich 
Artystów Grafików. Był autorem ilustracji do takich dzieł, jak Don Kichot i Testament, jednak największy 
rozgłos przyniósł mu cykl grafik do Boskiej Komedii Dantego Alighieri.
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74
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Krischna, z cyklu Bożki, 1920 r. 

linoryt, papier, 13,5 × 7,8 cm (wymiar 
kompozycji), 29,5 × 21 cm (wymiar 
arkusza)
opisany ołówkiem u dołu: 10/20 oraz 
„Krischna”/ linoryt 1920 
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 89. 

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

75
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Artur Swinarski tańczący

linoryt, papier, 22 × 15 cm (wymiar 
kompozycji), 29,5 × 21 cm (wymiar 
arkusza)
sygn. na płycie l. d.: SS oraz ołówkiem 
l. d.: 8/20
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 79. 

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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76
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Topole VIII, z cyklu Topole

linoryt, papier, 16,4 × 24,8 cm (wymiar 
kompozycji), 29,5 × 21 cm wymiar 
arkusza
sygn. na płycie p. d.: SS oraz ołówkiem 
l. d.: 8/20/ „Topole VIII”/ linoryt, 1920 
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 113. 

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

77
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Modlitwa do słońca, 1919 r.

linoryt, papier, 25,2 × 18,5 cm (wymiar 
kompozycji), 29,5 × 21 cm (wymiar 
arkusza)
l. d. ołówkiem 10/20 oraz linoryt, 1919 
odbitka z pracowni Stanisława Kubickiego

Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893-1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 75. 

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło 
się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha 
artystycznego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem 
szybko zaczął tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy 
plastyków Bunt oraz publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz. 
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78
Izrael Lejzerowicz 
(1902 Łódź – 1944 Auschwitz)

Dziedziniec fabryczny – Łódź, 
1921 r.

technika mieszana, papier, 
20,5 × 26,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Łódź 1921/I. Lejz.

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

Artysta malarz, poeta, był jednym z najlepiej zapowiadających się żydowskich malarzy 
łódzkich młodej generacji. Studiował w Berlinie. Po studiach powrócił do Łodzi. Malował 
sceny rodzajowe i portrety.



63AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

79
Artur Markowicz 
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)

Gra w karty 

ołówek, węgiel, papier, 25 × 35 cm
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: A.MARKOWICZ

cena wywoławcza: 1 900 zł 
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, związany głównie z krakowskim środowiskiem 
artystycznym. Studiował w Krakowie, w Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Loepolda 
Lofflera, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejki. Następnie od 1896 roku 
studiował w Akademii monachijskiej, a od 1900–1903 roku w Paryżu w École des Beaux-
-Arts. Swoje prace prezentował na Salonach Towarzystwa Artystów Francuskich a także 
na Salonie Jesiennym. W 1904 roku wrócił do Krakowa, gdzie otworzył swoją pracownię 
artystyczną na Kazimierzu. W miedzy czasie wiele podróżował m.in. do Włoch, Wiednia, 
Holandii, Belgii i Jerozolimy. Był członkiem krakowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP. 
Pełnił funkcję honorowego prezesa Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. 
Markowicz zyskał sławę jako znakomity rysownik i kolorysta. W swoich pracach posługiwał 
się przede wszystkim techniką pasteli, rzadziej sięgał po olej. Początkowo artysta przedstawiał 
krajobrazy miejskie oraz pejzaże - inspiracje czerpał z licznych podróży. Z czasem w jego 
twórczości zaczęły się pojawiać coraz to liczniejsze portrety oraz sceny rodzajowe o tematyce 
żydowskiej. Obrazy Markowicza znajdują się w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego 
oraz Historycznego, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 
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80
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Śpiący Jaś

ołówek, sangwina, 
papier, 23 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem 
wiązanym l. d.: WW

cena wywoławcza: 
4 000 zł
estymacja: 
5 500 – 6 500 zł

81
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt 

akwarela, papier, 42 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 5 000 zł 
estymacja: 6 500 – 7 500 zł
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82
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

W zagrodzie

tusz lawowany, papier, 9,5 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł 
estymacja: 3 000 – 3 500 zł



66 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

83
Michail Michailowitsch Jarowoj 
(1864 Mošny (Ukraina) – 1940 Kijów)

Rozmowa, 1922 r. 

ołówek, tusz, papier, 35 × 24 cm 
sygn. (cyrylicą) i dat. p. d.: 1922 oraz 
opisany cyrylicą l. d.

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

84
Michail Michailowitsch Jarowoj 
(1864 Mošny (Ukraina) – 1940 Kijów)

U dentysty, 1920 r. 

ołówek, tusz, papier, 35 × 24 cm 
sygn. (cyrylicą) i dat. p. d.: 1920.

cena wywoławcza: 2 600 zł 
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Malarz i ilustrator pochodzenia ukraińskiego. W 1879 roku rozpo-
czął studia artystyczne w Moskiewskiej Szkole Malarstwa, Rzeźby 
i Architektury, które ukończył w 1888 roku. Nauki pobierał również 
u rosyjskiego przedstawiciela realizmu w sztuce – Ilja Riepina 
(1844–1930). Naukę uzupełniał w Austrii i we Włoszech. Swoje 
prace prezentował na licznych wystawach w Moskwie.
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85
Edward Kuczyński 

(1905 Worończa – 1958 Gdańsk)

Jeleń, 1948 r. 

drzeworyt, papier, 11 × 11 cm  
w świetle passe-partout

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: E.Kuczyński 1948

cena wywoławcza: 400 zł 
estymacja: 700 – 800 zł

86
Edward Kuczyński 

(1905 Worończa – 1958 Gdańsk)

Zameczek

drzeworyt, papier, 16 × 11 cm  
w świetle passe-partout 

sygn. p. d.: E. Kuczyński i opisany ołówkiem 
l. d.: „Zameczek”

cena wywoławcza: 400 zł 
estymacja: 700 – 800 zł

Grafik i pedagog, studia artystyczne podjął na wileńskim 
Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego, 
gdzie kształcił się w zakresie malarstwa i rysunku pod 
okiem Ferdynanda Ruszczyca I Ludomira Ślendzińskie-
go, nauki z grafiki warsztatowej pobierał zaś u Jerzego 
Hoppena. W 1946 r. przeniósł się do Torunia, gdzie objął 
stanowisko na tamtejszym uniwersytecie. Kuczyński 
postrzegany jest za twórcę tzw. toruńskiej szkoły drze-
worytu, w którym to medium najchętniej pracował. W jego 
twórczości dominowały prace uwieczniające obiekty 
architektoniczne Wilna i Torunia, w późniejszym okresie 
również pejzaże ze sztafażem. Artysta zajmował się także 
szeroko pojętą grafiką książkową, wykonując ilustracje 
i winiety do dzieł literackich oraz projektując exlibrisy.
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87
Mazur, 1938 r. 

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy 
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

88
Kołomyjka, 1938 r. 

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

89
Oberek, 1938 r. 

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

90
Polka, 1938 r.

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

Zofia Stryjeńska 
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Plansze pochodzą z teki „Tańce polskie” wydanej w wydawnictwie J. Mortkowicza, 
Towarzystwie Wydawniczym w Warszawie w 1938 roku, jako drugie wydanie, ze słowem 
wstępnym Artura Schroedera. Teka zawierała 11 plansz. Cykl tańców będący pierwowzo-
rem namalowała Stryjeńska podczas swojego pobytu w Zakopanem w 1927 roku.

Opisywane i reprodukowane:
Zofia Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy], Muzeum Narodowe Kraków 2008, 
s. 371, 372, VI.I.I.24
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91
Polonez, 1938 r.

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

92
Góralski, 1938 r.

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

93
Kujawiak, 1938 r.

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

94
Krakowiak, 1938 r.

rotograwiura, papier, 38,5 × 29 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA

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

95
Zbójnicki, 1938 r.

rotograwiura, papier, 40 × 29,5 cm 
sygn. i dat. u dołu na płycie: 
1927 Z. STRYJEŃSKA
widoczne przedarcie 

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

91 92 93
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96
Artur Markowicz 
(1872 Podgórze – 1934 Kraków)

Rozmowa z córką, 1925 r.

pastel, papier, 73 × 98 cm
sygn. i dat. l.d.: Artur/ Markowicz/
Holland/ 1925
na odwrocie odręczny napis: Rozmowa 
z córką

Wystawiana i opisywana:
Artur Markowicz (1872-1934) Wystawa 
monograficzna. Katalog prac istniejących 
i zaginionych. 
Żydowski Instytut Historyczny Muzeum 
Historyczne Miasta Krakowa Warszawa 
1994, s. 174 

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 28 000 – 30 000 zł

Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, związany głównie z krakowskim środowiskiem 
artystycznym. Studiował w Krakowie, w Szkole Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Loepolda 
Lofflera, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejki. Następnie od 1896 
roku studiował w Akademii monachijskiej, a od 1900-1903 roku w Paryżu w École des 
Beaux-Arts. Swoje prace prezentował na Salonach Towarzystwa Artystów Francuskich a także 
na Salonie Jesiennym. W 1904 roku wrócił do Krakowa, gdzie otworzył swoją pracownię 
artystyczną na Kazimierzu. W miedzy czasie wiele podróżował m.in.  do Włoch, Wiednia, 
Holandii, Belgii i Jerozolimy. Był członkiem krakowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP. 
Pełnił funkcję honorowego prezesa Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. 
Markowicz zyskał sławę jako znakomity rysownik i kolorysta. W swoich pracach posługiwał 
się przede wszystkim techniką pasteli, rzadziej sięgał po olej. Początkowo artysta przedstawiał 
krajobrazy miejskie oraz pejzaże - inspiracje czerpał z licznych podróży. Z czasem w jego 
twórczości zaczęły się pojawiać coraz to liczniejsze portrety oraz sceny rodzajowe o tematyce 
żydowskiej. Obrazy Markowicza znajdują się w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego 
oraz Historycznego, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. 
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97
Czesław Nowakowski 
(I poł. XX w.) 

Wilanów – wnętrze pałacu 

akwarela, papier, 49 × 33,5 cm
sygn. l. d.: Wilanów/Cz. Nowakowski

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

98
Karol Frycz 
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Eros i Psyche (z Teki 
Melpomeny), 1904 r. 

litografia barwna, papier, 43 × 57,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: Eros i Psyche / 
Rinascimento F

Z inicjatywy Stanisława Rzeckiego 
w 1904 roku powstała karykaturalna Teka 
Melpomeny. Autorami zbioru litografii byli: 
Karol Frycz, Stanisław Kuczborski, Stani-
sław Rzecki, Witold Wojtkiewicz. W Tece 
znalazły się przedstawienia ówczesnych 
najwybitniejszych aktorów krakowskiej 
sceny teatralnej w ich charakterystycznych 
rolach.

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

Malarz i grafik, ale przede wszystkim wybitny scenograf teatralny. W latach 1896–1898 
studiował architekturę w Monachium. Studiował malarstwo na wydziale krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Był uczniem m.in. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Leona 
Wyczółkowskiego. Jednocześnie studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia 
uzupełniał w Wiedniu, Paryżu i Londynie. Artysta jest zaliczany do prekursorów współcze-
snej scenografii teatralnej. Wprowadził na scenę trójwymiarowe dekoracje. Współpracował 
z teatrami największych miast w Polsce. W swojej twórczości artysta zajmował się również 
projektowaniem plakatów, mebli i wnętrz mieszkalnych. Był współautorem wystroju legen-
darnej krakowskiej Jamy Michalika. 
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99
Henryk Berlewi 
(1894 Warszawa – 1867 Paryż)

Akt, 1922 r.

litografia dwubarwna, papier, 61 × 50 cm
sygn. i dat. na płycie u dołu: 
H. BERLEWI. 1922. 
na odwrocie owalna pieczęć: Etude 
CHAPELLE PERRIN PROMATIN | 
VERSAILLES | ATELIER BERLEWI

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Malarz i grafik, otrzymał rozległe wykształcenie artystyczne podejmując studia w Warszawie, 
Antwerpii i Paryżu. Podczas pobytu w Berlinie w latach 1922–23 zetknął się z tamtejszym 
środowiskiem awangardowym, co stało się bodźcem do wypracowania autorskiej teorii tzw. 
mechanofaktury, której główne założenia przedstawił w 1924 r, a które opierały się na idei 
malarstwa nieprzedstawiającego w duchu abstrakcji geometrycznej w jego zrytmizowanej 
formie. Z okresu berlińskiego pochodzą również dwubarwne linoryty w czerni i brązie, 
przywodzące skojarzenia z twórczością Fernanda Légera, w których sylwetka była poddana 
silnej geometryzacji i skontrastowana z jednolitą bielą tła (prezentowany w ofercie Akt, 
1922). Berlewi był związany z ugrupowaniami Blok i Novembergruppe. W jego twórczości 
pojawiały się również wątki nawiązujące do kultury żydowskiej, w czym próbował stworzyć 
nowoczesny język narodowy.
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100
Alicja Halicka 
(1894 Kraków – 1975 Paryż)

Plac de la Concorde w Paryżu, 
1955 r. 

litografia, papier, 45 × 59,5 cm (odcisk 
płyty), 50 × 65 cm (wymiar arkusza) 
sygn. i dat. p. d.: Halicka 1955 oraz 
w l. d. XIX/XX 
papier oznaczony stemplem: GG (Guilde 
de la Gravure)

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała 
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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101
Stanisława Maria  
Kraszewska-Kaniowa 
(XIX/XX w.)

Pejzaż orientalny 

akwarela, gwasz, papier, 17,5 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: S.M. Kraszewska

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Malarka, która upodobała sobie przede wszystkim takie gatunki malarskie, jak pejzaże, 
martwe natury i portrety. Mieszkała i tworzyła w Rzymie i Paryżu. Jej prace były eksponowane 
podczas wystaw Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych (1894–1987), Salonu Niezależnych 
(1905–1914) i Galerii Montaigne (1921). Podróże po Włoszech, Francji i Algierii zaowo-
cowały licznymi krajobrazowymi impresjami, zaś jej studia portretowe były przez krytyków 
sztuki porównywane z twórczością Olgi Boznańskiej.
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102
Bolesław Stawiński 
(1908 Łódź – 1983 Bytom)

Martwa natura, 1941 r. 

akwarela, ołówek, papier, 21,5 × 31 cm
sygn. i dat. p. d.: B. Stawiński 41 r. 
na odwrocie: naklejka wystawowa z Biura 
Wystaw Artystycznych w Katowicach, 
nalepka z opisem obrazu oraz dwie 
autorskie pieczęcie.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Malarz i rysownik, umiejętności artystyczne rozwijał na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
mając za nauczycieli Tadeusza Axentowicza, Wojciecha Weissa i Władysława Jarockiego. Należał 
do tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, tworzonej przez studentów uczelni o lewicowych poglądach 
i ukierunkowanych na sztukę awangardową. Wraz z pozostałymi członkami ugrupowania 
prezentował swoje prace na wystawach we Lwowie, Krzemieńcu i Krakowie. Po II wojnie 
światowej przeniósł się do Bytomia, gdzie osiadł już na stałe. Od 1949 r. pełnił funkcję 
wykładowcy w oddziale Państwowej Szkoły Sztuk Plastycznych w Katowicach.
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103
Nikifor Krynicki 

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Miasteczko, 1963 r.

akwarela, gwasz, papier, 19 × 17 cm
u dołu autorski opis z datą:

WZCUNAWSIMIASTASTO1963 (?)
Na odwrocie autorski zapisek: 1000 ZŁ

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

104
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 1968 
Folusz)

Cerkiew

akwarela, gwasz, 
papier, 15,5 × 22 cm 
w świetle passe-partout
u dołu autorski 
(nieczytelny)

cena wywoławcza: 
1 900 zł
estymacja: 
3 000 – 4 000 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 
1917 roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny 
kawałek papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków 
przedstawiających architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami 
drukowanych liter. Zauważony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu 
(1959 r.) i Stedelijk Museum w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, 
Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną wystawę Nikifora. W 1994 roku 
otwarto jego muzeum w Krynicy.
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105
Nikifor Krynicki 

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Słoneczko, 1957 r. 

akwarela, ołówek, papier, 29 × 24,5 cm 
w świetle passe-partout 

u dołu: KRYNICANANOJYTORMATEJKOROK1957. 

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

106
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 
1968 Folusz)

Portret 
mężczyzny

akwarela, papier, 
10,7 × 7,5 cm 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny 
malarza Eustachego 
Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 
900 zł 
estymacja: 
1 500 – 1 900 zł

107
Nikifor Krynicki 

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Dwóch mężczyzn

ołówek, papier, 12,5 × 18 cm 
na odwrocie zapisek malarza Eustache-

go Wasilkowskiego: Rysunek Nikifora/
kupiłem go w Krynicy w portierni/

Pijalni Wód. Na odwrotnej stronie/
rysunku dwie okrągłe pieczęcie:/”Ma-
larz z Krynicy Nikifor i trzy/podłużne 

pieczęcie:”Nikifor.Malarz Krynica”/ oraz 
dwa podpisy ołówkiem: /„NAPYTOR (?) 

MAŁARZ”/Eustachy Wasilkowski

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 

Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 – 2 200 zł
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108
Joachim Weingart 
(1895 Drohobycz – 1942 Oświęcim)

Erotyk

gwasz, akwarela, papier, 40 × 53 cm
sygn. p. d.: weingart Paris

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł

Artysta polski pochodzenia żydowskiego. Studia artystyczne odbył w Weimarze oraz w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W czasie I wojny światowej przebywał w Drohobyczu i we 
Lwowie. W 1923 roku rozpoczął studia w pracowni A. Archipenki, a następnie w 1925 roku 
przebywał w Paryżu. W 1926 roku brał udział w tamtejszym Salonie Niezależnych, zaś 
w roku 1929 w Wystawie Sztuki Polskiej w Galerii Bonaparte. Wystawy indywidualne 
Weingarta miały miejsce we Lwowie TPSP w 1923 roku oraz w Paryżu w 1927 r. (Galerie 
Jacques Callot) i w 1932 r. (Galerie Aux Quatre Chemins). Weingart w swojej twórczości 
silnie nawiązywał do nurtu ekspresjonistycznego. Malował pejzaże, a także kompozycje 
figuralne, akty, martwe natury oraz obrazy o tematyce żydowskiej.
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109
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Rudowłosa, 1947 r. 

litografia barwna, papier, 56,5 × 44 cm 
(wymiar kompozycji), 60 × 46 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. na płycie p. g.: Kisling/ Paris/ 
1947, l. d.: XLIV/L oraz w p. d.: sucha 
pieczęć: ATELIER/KISLING wraz z dopisa-
nym ręcznie: Jean Kisling (syn artysty)

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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110
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Pejzaż, 1918 r. 

litografia barwna, papier, 48 × 58 cm
sygn. i dat. na kamieniu l. d.: Kisling 
1918, poniżej ołówkiem: 'H.C. „W” /25', 
w p. d.: sucha pieczęć: ATELIER/KISLING 
wraz z dopisanym ręcznie: Jean Kisling 
(syn artysty)

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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111
Chaim Goldberg 
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca 
Raton)

Nosiwoda

serigrafia, papier, 54,5 × 74 cm
sygn. ołówkiem u dołu: A.P.43/45 Chaim 
Goldberg

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł
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112
Jan Cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

Pejzaż

gwasz, papier, 25 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: J.Cybis
na odwrocie szkice tuszem

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 15 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk i Przemysłu Artystycznego we Wrocławiu oraz w latach 
1921–1924 w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. Po studiach wraz z malarza-
mi skupionymi w Komitecie Paryskim przebywał w Paryżu. Brał udział w wystawach kapistów 
w Galerie Zak w Paryżu i Galerie Moos w Genewie. Był inicjatorem nurtu kolorystycznego 
w polskim malarstwie. W jego twórczości dominowała kameralna tematyka: martwa natura, 
akt, pejzaż. P wojnie wielobarwność obrazów zastąpiły zmatowiałe, utrzymane w jednym 
tonie szarości obrazy. Twórczość Cybisa koncentrowała się wokół zagadnień związanych 
z barwa i fakturą.
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113
Jan Wodyński 
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Pejzaż – Krosno

pastel, papier, 34,5 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: WODYŃSKI oraz dopisek l. d.: 
KROSNO

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

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u W. Weissa oraz u F. S. Kowarskiego. 
W 1928 r. osiadł na stałe w Warszawie. Od 1931 r. należał do grupy Rytm, a od 1933 r. 
do ugrupowania Pryzmat. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie został 
profesorem Wydziału Sztuk Pięknych uniwersytetu w Toruniu a także profesorem PWSSP 
w Sopocie (lata 1947–1953) i na ASP w Warszawie (od 1963 r.). Swoją obrazy – pejzaże, 
martwe natury, portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych 
i zagranicznych. Obok malarstwa sztalugowego zajmował się polichromią, projektował 
mozaiki i sgraffita.
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114
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Łódka nad morzem, przed 1939 r.

akwarela, papier, 23 × 32 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d. ołówkiem: Mokwa

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent 
poświęcił marynistyce – już w młodości złożył śluby służby artystycznej polskiemu morzu, 
czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele 
podróżował, poszukując wciąż nowych motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, 
Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził 
bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele wystaw w kraju i za granicą. Ufundował 
i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. 
Wydawał też pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział 
w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz Society of British Marina 
Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ 
zniszczeniu w 1939 roku.
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115
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Na brzegu

akwarela, papier, 29 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d. ołówkiem: Mokwa

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł
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116
Henryk Baranowski 
(1932 Starogard Gdański – 2005 Gdynia)

Trnova

akwarela, gwasz, papier, 34 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: H. Baranowski / TRNOVA 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Studiował w PWSS P w Sopocie u J. Studnickiego i J. Wodyńskiego. Należał do ZPAMiG. 
Odbył wiele podróży artystycznych, głównie do krajów europejskich, ale także do Afryki i na 
Bliski Wschód. Brał udział w licznych wystawach zarówno krajowych, jak i zagranicznych. 
Miał 40 pokazów indywidualnych. Był laureatem wielu nagród. Prace artysty znajdują się 
w muzeach i kolekcjach prywatnych w Polsce i poza jej granicami. Uprawiał malarstwo 
i grafikę. Dominującym wątkiem twórczości Baranowskiego jest marynistyka. Malował 
ponadto pejzaże, często kaszubskie, widoki odwiedzanych licznie miast, sceny obrazujące 
życie ich mieszkańców, także portrety i kwiaty. Twórczość artysty jest różnorodna tak pod 
względem tematyki, jak i techniki: stosował olej, akwarelę, gwasz oraz pastel.
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117
Zbigniew Litwin 

(1914–2001)

Łodzie na plaży, 
1968 r. 

akwarela, 
gwasz, papier, 
31,5 × 46 cm 
w świetle ramy

sygn. i dat. 
ołówkiem. p. d.: 

ZLitwin 68

cena wywoławcza: 
3 800 zł

estymacja:  
5 000 – 6 000 zł

118
Henryk 

Baranowski 
(1932 Starogard 
Gdański – 2005 

Gdynia)

Oksywie, 1976 r.

akwarela, gwasz, pa-
pier, 34,5 × 46 cm

sygn. ołówkiem 
l. d.: H Baranowski/ 

OKSYWIE
na odwrocie napis 

flamastrem: Henryk 
Baranowski/1976/ 

Port Gdynia

cena wywoławcza: 
3 200 zł

estymacja:  
5 000 – 6 000 zł
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119
Jerzy Zabłocki 
(1927 Łódź – 1993 Turcja)

Pejzaż, 1962 r.

akwarela, technika własna, 
papier, 41,5 × 60,5 cm 
sygn. i dat.: JERZY 
ZABŁOCKI 62

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 200 zł

120
Stanisław Szwarc 
(1880–1953 Kraków)

Na plaży. Gdynia

litografia, papier, 
35 × 49,5 cm (odcisk pły-
ty), 40 × 53,5 cm (arkusz)
w l. d. autorski opis ołów-
kiem: 12. Na plaży/Gdynia 
sygn. p. d.: St.Schwarc

cena wywoławcza: 350 zł
estymacja: 600 – 800 zł

Malarz, grafik, współtworzył szkołę sopocką. Studia odbył w gdańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w pracowni 
malarstwa. Kształcił się pod okiem Juliusza Studnickiego, u którego obronił swój dyplom w 1953 roku. W tym samym roku rozpoczął pracę 
na macierzystej uczelni. Był kolejno asystentem Stanisława Borysowskiego, starszym asystentem, następnie adiunktem. W 1962 roku objął 
Pracownię Rysunku Wieczornego, a 4 lata później został wykładowcą uczelni. Pod koniec lat 60-tych wprowadził projektowanie graficzne, 
które przerodziło się w Katedrę Projektowania Graficznego, której został kierownikiem. Od 1970 roku docent. W okresie 1984–87 dziekan 
Wydziału Malarstwa i Grafiki. W latach 1978–1981 był prorektorem, a od roku 1987 do 1990 rektorem PWSSP. W latach 1991–1993 był 
wykładowcą na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Bilkent w Ankarze. Artysta był niezwykle wszechstronny. Obok malarstwa i grafiki 
zajmował się również projektowaniem scenografii, plakatów, katalogów, aranżował wystawy. Wiele inspiracji dostarczyły artyście jego liczne 
podróże, owocem których były całe cykle malarskie przedstawiające pejzaże z odwiedzanych państw. Swoje prace artysta prezentował 
w kraju oraz zagranicą, zarówno na wystawach indywidualnych jaki i zbiorowych.
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121
Józef Kozłowski 

(1905–1991 Toruń)

Orłowo, 1932 r.

akwarela, papier, 34 × 30 cm 
w świetle passe-partout;

sygn i dat. l.d.: Jastr. Kozłow./Orłowo 
1932

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 zł

122
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Sternik

pastel, papier, 68 × 45,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

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

Związany z UMK w Toruniu, początkowo  asystent a w później-
szym czasie profesorem tejże uczelni. Od 1962 kierował Katedrą 
Projektowania Wnętrz a także był prodziekanem Wydziału Sztuk 
Pięknych. Był znakomitym rysownikiem i grafikiem a także 
dekoratorem wnętrz.
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123
Cecylia Szerszeń
(ur. 1944 r. Wola Kiedrzyńska 
k. Częstochowy)

Pejzaż z drzewami

pastel, papier, 68 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: C. Szerszeń 

Pochodzenie:
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich, 
Paryż

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

W 1969 roku obroniła dyplom na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, gdzie studiowała 
pod kierunkiem prof. Hipolita Polańskiego i prof. Tadeusza Brzozowskiego. Uczestniczyła 
w kilkudziesięciu plenerach malarskich. Swoje obrazy prezentowała na licznych wystawach 
indywidualnych i zbiorowych - w Polsce m.in. w Częstochowie, Katowicach, Krakowie, 
Warszawie, Poznaniu, Sandomierzu, Opolu, Nowym Sączu, Sopocie; zagranicą: w Sofii, 
Karlowych Warach, Koszycach, Pilznie, Lourdes (Francja),Utrecht (Holandia), Strömsunds 
(Szwecja), Rhein-Meas, Baltzlar, Landratsam, Friedrichafen (Niemcy), w konsulacie 
RP w Nowym Jorku. W 2006 roku otrzymała prestiżowe odznaczenie Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. W 2014 roku 
w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie odbyła się duża wystawa indywidualna artystki 
z okazji 45-lecia pracy twórczej. Artystka uprawia malarstwo pejzażowe, realizując się 
w technikach olejnych i pastelach, mistrzowsko operując światłem, które nie tylko buduje 
kompozycję, ale przede wszystkim nastrój.



91AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

124
Czesław Tarczyński

(ur. 1949)

Droga

pastel, papier, 
47 × 67,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Cz. Tarczyński 

Pochodzenie:
Kolekcja Anny i Piotra 
Dmochowskich, Paryż

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

125
Czesław Tarczyński

(ur. 1949)

Z cyklu Zima 2, 2003 r. 

pastel, karton, 48 × 68 cm 
sygn. p. d.: Czesław 

Tarczyński 

Pochodzenie:
Kolekcja Anny i Piotra 
Dmochowskich, Paryż

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Architektury Wnętrz w 1974 roku, ze specjalizacją w zakresie wzornictwa 
przemysłowego (w pracowni prof. Andrzeja Wróblewskiego), wystawiennictwa (w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego) i malarstwa 
(w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego). Współzałożyciel i członek Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych im. W. Wereszczyńskiej 
w Częstochowie. Od 1996 r jest Prezesem Związku Polskich Artystów Plastyków Okręgu Częstochowskiego, a od 1997 Dyrektorem Miejskiej 
Galerii Sztuki. Laureat Nagrody Wojewody Częstochowskiego w 1998 roku za całokształt pracy twórczej w dziedzinie malarstwa i działań 
społeczno-organizatorskich. W 2002 roku został odznaczony przez Prezydenta RP Złotym Krzyżem Zasługi. Uczestnik kilkudziesięciu wystaw 
artystycznych w kraju i za granicą (Holandia, Niemcy, Francja, Białoruś), jego obrazy znajdują się w kolekcjach indywidualnych na całym 
świecie. W swojej twórczości koncentruje się na krajobrazie Jury Krakowsko-Częstochowskiej, ale bliskie mu są także sceny rodzajowe wsi 
jurajskiej – wykonywane w ulubionej technice pastelowej oraz olejnej.
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126
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów –  
1982 Gdynia)

Dom opatów 
pelplińskich 
z teki Gdańsk, 
1957 r. 

litografia, papier, 
30,5 × 45,5 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem l.d.: 
Suchanek 
Praca pochodzi z teki 
Gdańsk opatrzonej 
nr 327

cena wywoławcza: 
1 200 zł 
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł

127
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów –  
1982 Gdynia)

Kościół 
Najświętszej 
Marii Panny 
z teki Gdańsk, 
1957 r.

litografia, papier, 
30,5 × 45,5 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem l.d.: 
Suchanek
Praca pochodzi z teki 
Gdańsk opatrzonej 
nr 327

cena wywoławcza: 
1 200 zł
estymacja: 
2 000 – 2 500 zł
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128
Stanisław 

Szwarc 
(1880–1953 

Kraków)

Gdańsk I

litografia, papier, 
23 × 34 cm (odcisk 
płyty), 35 × 42 cm 

(arkusz)
w l. d. autorski opis 

ołówkiem: „Gdańsk”. 
I. (odb.włr.) odbicie 

własnoręczne
sygn. p. d.: Stan. 

Schwarc

cena wywoławcza: 
350 zł

estymacja: 
900 – 1 200 zł

129
Stanisław 

Szwarc 
(1880–1953 

Kraków)

Stare mury. 
Kraków

litografia, papier, 
38 × 49 cm (odcisk 

płyty), 44,5 × 49 cm 
(arkusz)

w l. d. autorski opis 
ołówkiem: „Stare 

mury”. Kraków. 
(odb.włr.) odbicie 

własnoręczne
sygn. p. d.: Stan. 

Schwarc

cena wywoławcza: 
450 zł

estymacja: 
900 – 1 200 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył ukończywszy studia w 1909 r. na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał 
w zarządzie Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz Towarzystwa Artystów Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez 
Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w 1931 r. w warszawskim Salonie 
prowadzonym przez Czesława Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował stanowisko profesora na krakowskiej ASP.
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130
Adam Międzybłocki 
(1883 Gryszkańce koło Sejn – 
1956 Gdańsk)

Martwa natura z laleczką, 1955 r.

akwarela, papier, 40 × 32 cm 
sygn. l.d.: St.Międzybłocki/1955

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Studiował od ok. 1899 roku w Szkole Rysunku w Wilnie. Naukę kontynuował w krakowskiej 
ASP u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W czasie I wojny światowej przebywał na 
Kaukazie. Po wojnie powrócił do Warszawy, następnie mieszkał w Wilnie, potem w Gdańsku. 
Swoje prace wystawiał między innymi w Wilnie wraz z Wileńskim Towarzystwem Artystów 
Plastyków, do którego należał. W 1956 roku w Gdańsku miała miejsce indywidualna 
wystawa prac artysty. Najczęściej posługiwał się akwarelą. Przeważnie w swej twórczości 
przedstawiał widoki miast Gdańska, Krakowa, Warszawy czy Wilna, skupiając się na ich 
zabytkowej architekturze.
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131
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret kobiety

pastel, ołówek, pisak, papier, 
29 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: Suchanek

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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132
Rajmund Kanelba 
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

Portret cyganki

tech. mieszana, papier, 45,5 × 37,5 cm

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Studiował malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem S. Lentza 
i T. Pruszkowskiego. Naukę kontynuował w akademii wiedeńskiej oraz w Paryżu. Od 1926 r. 
przebywał na zmianę we Francji, Anglii i USA . We wczesnym okresie twórczości nawiązywał 
do tradycyjnych wzorców, by w późniejszym okresie inspirować się współczesnym malarstwem 
francuskim. Malował kwiaty, wizerunki kobiet, kameralne kompozycje we wnętrzu, widoki 
ulic, liryczne sceny rodzajowe. Celował także w szkicowo traktowanych studiach kobiet 
i dzieci, charakteryzujących się żywą fakturą i wyszukaną kolorystyką.
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133
Alfred Lenica 
(1899 Pabianice – 1977 Warszawa)

We wnętrzu, 1944 r.

technika mieszana, papier, 29 × 21 cm
sygn. śr.d.: Lenica 44

cena wywoławcza:  2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studia malarskie rozpoczął w poznańskich pracowniach Artura Hannytkiewicza i Piotra 
Kubowicza w latach 1925–28. Swoje prace po raz pierwszy pokazał szerszej publiczności 
jeszcze w 1925 r. Od 1947 roku przynależał do poznańskiej Grupy 4F + R, której był 
również współzałożycielem. Był również członkiem Grupy Krakowskiej; działał także z galerią 
Zapiecek. W swej malarskiej twórczości artysta początkowo skupiał się ma kompozycjach 
figuratywnych nawiązujących do zdobyczy kubizmu, następnie kierował się ku tendencjom 
surrealistycznym. Po wojnie tworzył w narzuconej, socrealistycznej stylistyce. W końcu lat 
50-tych artysta wytworzył swój indywidualny, dynamiczny styl artystyczny, łączący w sobie 
elementy surrealizmu, informelu, taszyzmu oraz drippingu. Prace artysty były pokazywane 
na wielu zbiorowych oraz indywidulanych wystawach.
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134
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Autoportret, lata 50-te

węgiel, papier, 20 × 16 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Suchanek

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

135
Eustachy Wasilkowski 
(1904 Rohatyn – 1977 Poznań)

Portret Czesława Miłosza, 1945 r.

tusz, papier, 21 × 16 cm
sygn. i dat. l. d.: E.W.45

Wystawiany i reprodukowany:
Eustachy Wasilkowski 1904–1977. Muzeum narodowe 
w Poznaniu, 5 czerwca–31 lipca 1994, [katalog z wystawy], 
Poznań 1994, str. 68, poz. 38

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego Wasilkowskiego

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

W latach 1926–1930 studiował na uniwersytecie lwowskim 
a także zajmował się malarstwem. Przynależał do lwowskiego 
TPSP. Po II wojnie światowej był  profesorem malarstwa w ISP 
w Krakowie także pracował w poznańskiej WSSP. Swoje prace 
artysta prezentował na wystawach warszawskiego IPS, a także 
w Nowym Jorku, Londynie, Damaszku, Berlinie, Dortmundzie. 
W 1977 r. w MN w Poznaniu odbyła się pośmiertna prezentacja 
prac artysty a w 1994 r. kolejna – retrospektywna wystawa 
twórczości malarza.
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136
Andrzej Wróblewski 
(1927 Wilno – 1957 Tatry)

Teresa, 1953 r.

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

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)

Praca przedstawia Teresę Reutt (1927– 
–1994), którą artysta poślubił w 1953 roku. 
Od tego czasu powstało wiele intymnych 
przedstawień ukochanej żony a także synka 
Andrzeja zwanego „Kitkiem” (po jego naro-
dzeniu w 1954 roku).

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja Pakoska

cena wywoławcza: 34 000 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.
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137
Stasys Eidrigevicius 
(ur. 1943 Mediniškiai/Litwa)

O dwóch takich co ukradli 
księżyc

tusz lawowany, gwasz, papier, 
29,5 × 19,5 cm w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Stasys 

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 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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138
Maria Jarema 
(1908 Stary Sambor – 1958 Kraków)

Projekt lalki, 1941 r.

tusz, akwarela, papier, 18 × 15 cm
na odwrocie opis : MARIA JAREMA, 
1941/projekt lalki

Pochodzenie:
Z kolekcja Kornela Filipowicz – męża 
artystki

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000 zł

Malarka i rzeźbiarka, także autorka scenografii. Nauki pobierała w krakowskiej ASP na 
wydziale rzeźby pod kierunkiem Ksawerego Dunikowskiego. Była współinicjatorką zawiązania 
powstałej ok. 1932 r. tzw. Pierwszej Grupy Krakowskiej, która postulowała sprzeciw wobec 
akademickich, skostniałych form nauczania, oraz konieczność wypracowania nowych 
postaw artystycznych, wzorem zachodnioeuropejskiej awangardy. Od 1934 r. tworzyła 
scenografie dla teatru eksperymentalnego „Cricot”, w którym aktywnie działał jej brat, Józef 
Jarema. Początkowo wyrażała swoją osobowość twórczą w realizacjach rzeźbiarskich, 
następnie skupiła się głównie na mediach malarskich i graficznych. Ostatecznie udało jej 
się wypracować własną technikę łączącą wspomniane media. Dorobek artystki ukazuje 
ciągłe poszukiwania w aspektach rozwiązań formalnych oraz utorowanie zainteresowań 
w kierunku sztuki nieprzedstawiającej.
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139
Tadeusz Piotr Potworowski 
(1898 Warszawa-1962 tamże)

Pejzaż, lata 60-te

gwasz, papier, 19 × 28 cm 
w świetle passe-partout 
na odwrocie nalepka z wystawy 
„PIERWSZA WYSTAWA DZIEŁ/SZTUKI ZE 
ZBIORÓW/PRYWATNYCH/ BIURO WY-
STAW ARTYSTYCZNYCH/ BYDGOSZCZ-
-CZERWIEC 1974

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Temat na prezentowanym obrazie należy do kanonu twórczości Potworowskiego. To właśnie 
pejzaż stanowił najchętniej ukazywany aspekt w jego pracach. W tych właśnie przedsta-
wieniach artysta mógł swobodnie poruszać zagadnienia natury. Swoje kompozycje budował 
płaską plamą barwną, uzyskując efekt abstrakcyjności. Poza pejzażami artysta malował 
również akty, postaci we wnętrzach. Do swoich prac wprowadzał również zagadnienia 
sztuki materii, uzyskując różną fakturę, wtapiając w kompozycje prac np. kawałki grubego 
materiału. Poza malarstwem Potworowski zajmował się również scenografią, a także i rzeźbą.  
Studia artystyczne Potworowski odbył w krakowskiej ASP w pracowni Józefa Pankiewicza. 
W 1924 roku wraz z innymi studentami mistrza, tworzących grupę kapistów udał się do 
Paryża. W 1930 roku powrócił do kraju. W czasie II wojny światowej artysta przebywał 
w Szwecji; w 1943 roku przeniósł się do Anglii. Przez kilka lat (1949–1958) był wykładowcą 
w Akademii w Corsham. Do Polski powrócił w 1958 roku, gdzie objął stanowisko wykładowcy 
na gdańskiej oraz poznańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych.
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140
Henryk Waniek 

(ur. 1942 Oświęcim)

to co się działo na 
scenie…, 1974 r.

akwarela, tusz, papier, 
50 × 72 cm w świetle ramy

sygn. u dołu: HENRYK 
WANIEK-MAJ-1974

po prawej autorski opis ”to 
co się działo na scenie(…)

Obraz prezentowany:
SALON ODRZUCONYCH, 

Państwowa Galeria 
Sztuki, Sopot, 15 kwietnia – 

22 maja 2016 

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 300 – 1 500 zł

141
Włodzimierz Łajming 

(ur. 1933 Tczew)

Góra, 1988 r.

tusz, papier, 35 × 47 cm
sygn. i dat. p. d.:  
W.ŁAJMING.88

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pracowni prof. J. Studnickiego. Jego kariera ściśle wiąże się z historią 
gdańskiej uczelni, gdzie rozpoczął pracę w 1962, jako asystent Krystyny Łady-Studnickiej. Od 1984 do 2003 roku prowadził dyplomującą 
Pracownię Malarstwa na Wydziale Malarstwa i Grafiki. W latach 1975–1981 był prodziekanem Wydziału Malarstwa, Grafiki i Rzeźby, 
a od roku 1981 do 1984 dziekanem. Posługuje się chłodną kolorystyką i abstrakcyjnymi formami. Do pejzażu wprowadza martwą naturę. 
Częstym motywem w jego pracach jest góra, jak również uchylone bramy, proste drzwi i wrota. Jest laureatem wielu nagród, m.in. na 
Biennale Sztuki Gdańskiej w 1983 roku oraz na V Jesiennych Konfrontacjach w Rzeszowie. Otrzymał też Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki 
III i II stopnia (1975 i 1983), a w 2002 roku Pomorską Nagrodę Artystyczną. Miał około 20 wystaw indywidualnych, uczestniczył w ponad 
50 zbiorowych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Jego prace znajdują się w zbiorach Muzeów Narodowych w Gdańsku i Szczecinie, 
w Muzeach Okręgowych w Lęborku i Słupsku, w Muzeum Historyczno-Etnograficznym w Chojnicach, Muzeum w Wieliczce i w siedzibie 
Fundacji Malarstwa Polskiego w Lesku, a także w licznych kolekcjach prywatnych. W 2001 r. uhonorowano go Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski.
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142
Teresa Jakubowska 
(1930 Wilno)

Rozwód, 1961 r. 

linoryt, papier, 34 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Teresa 
Jakubowska 1961 oraz l. d.: Rozwód 

cena wywoławcza: 750 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

143
Zygmunt Kotlarczyk 
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Maska, 1960 r. 

linoryt, papier, 27 × 18, 5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Z. Kotlarczyk 60. 
oraz l. d.: „Maska”

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

Artysta studiował na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 1951 roku uzyskał dyplom
w pracowni prof. Tymona Niesiołowskiego. Był wykładowcą na
Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Kotlarczyk uprawiał
malarstwo i grafikę użytkową.
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144
Izolda Kotlarczyk 

(1933 Wągrowiec – 2005)

Kompozycja z czarnym kotem, 
1967 r.

tusz, papier, 29,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. i dat. p. d.: 28. 10. 1967 IK

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 100 – 1300 zł

145
Mirosław Piotrowski 

(1942 Warszawa – 2002 Toruń)

Bez słów, ok. 1970 r.  

tusz, papier, 19,5 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. monogramem p. d.: MP/ Bez słów 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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146
Szymon Kobyliński 
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Złocony alabaster, 1966 r.

tusz, papier, 21 × 16 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. monogramem wiązanym śr. SK oraz 
opisany u dołu – No, ale gdyby ten proto-
typ wykonać ze złoconego alabastru?... 
pieczęć: POLITYKA oraz numer 5320 

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 1 800 – 2 400 zł

147
Szymon Kobyliński 
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Uważajmy przy decentralizacji

tusz, papier, 30,5 × 21 cm
w świetle passe-partout 
sygn. monogramem wiązanym śr. SK
opisany u dołu: UWAŻAJMY PRZY 
DECENTRALIZACJI 

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 1 800 zł
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148
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła (Rosja) – 2003 Warszawa)

Przygody Profesora Filutka 

tusz, papier, 30 × 10,5 cm 
sygn. l.d.: LENGREN

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 1 200 – 1 800 zł

149
Szymon Kobyliński

(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Gryzipiórek

tusz, papier, 19,5 × 13,8 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. monogramem wiązanym śr. SK
opisany u dołu ołówkiem: Gryzipórek 

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 900 zł
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150
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła (Rosja) – 2003 Warszawa)

Na ławeczce 

rysunek piórkiem, akwarela, papier, 
19,5 × 17,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: LENGREN 

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 500 – 3 000 zł

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Tymona Nie-
siołowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami jako ilustrator, z czego największy 
rozgłos przyniosła mu kreacja profesora Filutka i jego wiernego towarzysza psa Filusia dla 
tygodnika „Przekrój” (1948–2003). Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu 
prasowego.



109AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

151
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła (Rosja) – 2003 Warszawa)

Nauka o częściach 

rysunek piórkiem, akwarela, papier, 
23 × 16,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: LENGREN 

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja: 1 500 – 3 000 zł



110 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

152
Jan Sawka 
(1946 Zabrze – 2012 High Falls, USA)

Projekt plakatu: Vive l Amitie 
Franco – Polonaise!, 1975 r. 

akwarela, gwasz, papier, 98,5 × 66,5 cm 
sygn. i dat. śr. d.: JAN SAWKA 75

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

Grafik, rysownik, malarz oraz architekt, przedstawiciel plakatowego pokolenia „ilustratorów”. 
W 1967 r. połączył studia architektoniczne na Politechnice Wrocławskiej z nauką na PWSSP, 
gdzie studiował malarstwo oraz grafikę. Po ukończeniu studiów w 1972 r. przeniósł się 
do Warszawy, a następnie w 1976 r. do Paryża gdzie otrzymał prestiżowe stypendium od  
Centre Georges Pompidou. Obawiając się deportacji w 1977 wyjechał z Paryża do Nowego 
Jorku i tam osiadł. W swojej twórczości zajmował się plakatem i grafiką ilustracyjną m.in. dla 
New York Timesa, ale tworzył także przestrzenne obiekty, scenografie i wideoinstalacje (np. 
dla zespołu Grateful Dead). Jego prace wyróżniano na wielu konkursach międzynarodowych 
m.in. złotymi i srebrnymi medalami na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie, 
Florencji i Lahti, oraz nagrodę Amerykańskiego Instytutu Architektury za pomnik „Peace 
Monument” w 2011 r.  Prowadził bardzo bogate życie wystawiennicze i jego prace znajdują 
się w 60 muzeach na całym świecie. 
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153
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Projekt plakatu: Polish Festival of 
Detroit, 1985 r. 

tempera, karton, 34 × 24 cm
sygn. u dołu: Świerzy

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
Polskiej Szkoły Plakatu, był profesorem projektowania plakatu w Akademiach Sztuk Pięk-
nych w Poznaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na Akademii katowickiej i krakowskiej, 
został kierownikiem graficznym Wydawnictwa Artystyczno – Graficznego w Warszawie. 
Prowadził pracownie plakatu w Berlinie, Kassel, Meksyku i Hawanie. Projektował plakaty, 
okładki książek i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, 
a w późniejszym czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną 
m.in. Grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Reporter Los Angeles, Biennale 
w Sao Paulo, złote medale na Międzynarodowych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti. 
W listopadzie 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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154
Edward Lutczyn 
(ur. 1947 Heppenheim)

Plakat Dłużnicy śmierci 

offset, papier, 94 × 65 cm 
w świetle ramy 
sygn. u dołu. E.Lutczyn 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł 

155
Jacek Kawalerowicz 

(ur. 1952)

Plakat Małżeństwo Orłowów

offset, papier, 90 × 60 cm w 
świetle ramy 

sygn. l.d.: Kawalerowicz

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

156
Marek Płoza-Doliński 
(ur. Warszawa)

Plakat Wypij do dna

offset, papier, 94 × 65 cm 
w świetle ramy 
sygn. p. śr.: Marek Płoza-
-Doliński 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł
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157
Andrzej Pągowski 
(ur. 1953 Warszawa)

Plakat C.K. Dezerterzy

offset, papier, 91 × 65 cm 
sygn. A.Pągowski 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 – 1 200 zł

158
Waldemar Świerzy 

(1931 Katowice – 2013 
Warszawa)

Plakat Mniejsze niebo

offset, papier, 66,5 × 96 cm 
w świetle ramy 

sygn. p. d.: Świerzy 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 200 – 1 600 zł

159
Zuzanna Lipińska 

(ur. 1946 r.)

Plakat Staroświecki 
dramat

offset, papier, 54 × 78 cm 
w świetle ramy 

sygn. l. d.: Zuzanna Lipińska 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 200 – 1 600
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160
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Łazienka oceaniczna

giclée, papier, 19 × 16 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i opisana u dołu ołówkiem: E.A. 
ŁAZIENKA OCEANICZNA Yerka 

cena wywoławcza: 1 200 zł 
estymacja: 1 600 – 1 800 zł

161
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Projekt do Zapomniane 
przejście, 2000 r.

kredka, ołówek, papier, 9 × 11,5 cm w 
świetle passe-partout 
sygn. i opisany na odwrocie oprawy: PRO-
JEKT DO/ „ZAPOMNIANE PRZEJSCIE”/ 
Yerka 2000 

cena wywoławcza: 1 900 zł 
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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162
Jacek Yerka 
(ur. 1952 Toruń)

Żywiołowy pejzaż, 2005 r.

pastel, papier, 47 × 59 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: YERKA 05 

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

Artysta ukończył Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu 
w 1976 roku. Początkowo zajmował się grafiką. Jest również twórcą plakatów. Jego projekty 
były pokazywane m.in. na Biennale Plakatu Polskiego w Katowicach. W późniejszym 
okresie swojej twórczości całkowicie poświęcił się malarstwu. Artysta w swych malarskich 
kompozycjach kreuje, niezwykle barwny, surrealistyczny świat. Jest laureatem wielu nagród 
oraz wyróżnień, m.in. w 1995 roku otrzymał nagrodę „World Fantasy Award”.
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163
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Życie jest piękne, 2016 r. 

akwarela, ołówek, papier, 31 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 16

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

164
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Wiatr we włosach, 2016 r.

akwarela, ołówek, papier, 23 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 16

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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165
Jacek Pałucha 
(ur. 1966 Częstochowa)

Czytająca na plaży, 2016 r.

akwarela, ołówek, papier, 23 × 31,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J. Pałucha 16

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 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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166
Zbysław 
Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 
1999 Kraków)

Na krześle, 
1974 r. 

akwarela, papier, 
20,5 × 27,5 cm
u dołu pieczęć: JKK

Pochodzenie:
Kolekcja Jana 
Krzysztofa Kamiń-
skiego.

cena wywoławcza: 
2 200 zł
estymacja: 
3 500 – 4 500 zł

167
Zbysław 
Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 
1999 Kraków)

Scena erotyczna

akwarela, gwasz, 
papier, 20 × 26 cm 
w świetle passe-
-partout
u dołu pieczęć: JKK

Pochodzenie:
Kolekcja Jana
Krzysztofa Kamiń-
skiego.

cena wywoławcza: 
2 200 zł
estymacja: 
3 500 – 4 500 zł

Artysta malarz, absolwent krakowskiej ASP. Dyplom obronił w 1969 roku w pracowni malarstwa Wacława Taranczewskiego. od 1973 
aż do śmierci, wykładał malarstwo na Wydziale Grafiki krakowskiej uczelni. jego twórczość czerpie inspiracje ze sztuki młodej polski, 
impresjonizmu, secesji oraz kultury dalekiego Wschodu.
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168
Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Postać

akwarela, ołówek, papier, 
28,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. wzdłuż prawej krawędzi: Jerzy 
Duda-Gracz 

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, 
m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, Oldenburgu, 
Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. 
Zawrotna kariera artysty, której początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy dydaktycznej w filii 
krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk 
w Warszawie. Jego twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie w swych obrazach odwoływał 
się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, 
prace Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej satyry i moralizatorskiego programu 
występującego w działach polskiego malarza. Duda-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał 
szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, na 
fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych widoków natury.
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169
Andrzej Czeczot 
(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Flycatches

serigrafia, papier, 49,5 × 41 cm
sygn. z matrycy 30/100

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

170
Ewa Kuryluk 
(ur. 1946 Kraków)

Para z telewizorem, 1968 r. 

litografia, papier, 38 × 54 cm 
(arkusz)
sygn. ołówkiem p.d.: Ewa Kuryluk, 
w l.d.: 1/12
na odwrocie zapis: Para z telewizo-
rem, 1968.litografia/reprodukowana 
w książce (…) Ewy Kuryluk

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Malarka, historyk sztuki, pisarka. W latach 1964-1970 roku ukończyła studia w ASP w Warszawie. Współtworzyła grupę „Śmietanka” 
oraz „O poprawę”. Studiowała również w Krakowie. W swojej artystycznej twórczości najczęściej sięga po motywy figuratywne. Kobiecym 
postaciom nadaje własne rysy. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką użytkową. Do kompozycji niekiedy również dodaje 
odręczne notatki, nazywając je rysopisami. Kuryluk jest autorką wielu książek i tekstów dotyczących kultury i historii sztuki. Zajmuje się 
również instalacją plastyczną, na polu której odniosła wiele międzynarodowych sukcesów.
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171
Jerzy Duda-Gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Śliczny chłopiec, 2003 r. 

serigrafia barwna, papier, 41,5 × 55 cm 
(wymiar kompozycji)
sygn. i opisana tuszem u dołu: Jemiołów 
– Pieśń Nr 8 (Śliczny chłopiec) D-dur 
op. 74’ – Juk. Print 33/35. Jerzy Duda-
-G-2003. 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace 
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury.
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172
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Projekt scenografii do Kartoteki 
Tadeusza Różewicza 

ołówek, gwasz, karton, 20 × 25 cm 
w świetle oprawy
na odwrocie pieczątka z Państwowego 
Teatru Lalek „Groteska” w Krakowie oraz 
odręczny napis „Kartoteka”

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 6 500 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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173
Jerzy Nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 tamże)

Ołtarz

ołówek, kredki, papier, 30,5 × 16,5 cm 
sygn. p. d.: J.N.

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 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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174
Grzegorz Moryciński 
(ur. 1936) 

Japonka

pastel, papier, 98,5 × 68 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: G.MORYCIŃSKI 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem rektorskim uzyskał w 1962 roku w pracowni Artura 
Nacht-Samborskiego. Po studiach odbył wiele artystycznych podróży m.in. do Francji, Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Szwecji, Niemiec a także Australii. Artysta był laureatem wielu nagród 
i wyróżnień, m. in. nagrody Komitetu Kultury Niezależnej „Solidarność” w 1988 roku, czy 
stypendium Amerykańskiej Fundacji Pollock-Krasner w 1993 roku. Jego prace znajdują się 
w wielu zbiorach muzealnych m.in. w Muzeum Narodowym w Krakowie, Warszawie, Muzeum 
Sztuki Współczesnej w Radomiu. Obrazy Morycińskiego wyróżnia przede wszystkim kolor, 
którym artysta nie tylko buduje swoje malarskie kompozycje, ale właśnie barwą kreuje nastrój 
i formę. Artysta poza malarstwem zajmował się również rysunkiem i grafiką warsztatową. 



125AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

175
Jerzy Adam Stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

Kompozycja 2911

akwarela, papier, 28 × 26 cm
sygn. ołówkiem p. d.: Jerzy Stajuda oraz 
numery l. d.: 2911

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 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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176
Henryk Cześnik 
(ur. 1951 Sopot)

SZCZĘŚĆ BOŻE PARZE MŁODEJ

gwasz, papier, 70 × 48 cm
sygn. p..d.: H. Cześnik 

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Studia artystyczne ukończył w 1977 roku dyplomem w pracowni prof. K. Ostrowskiego na 
PWSSP w Gdańsku. Jego prace można było obejrzeć na ponad stu wystawach indywidu-
alnych na całym świecie. Twórczość tego artysty na stałe zagościła w kolekcjach muzeów 
w Warszawie, Gdańsku, Dreźnie i Moskwie oraz w wielu zbiorach prywatnych. Ceniony 
za szczere, niewykalkulowane emocje, które przekazuje przez swoje dzieła oraz swobodne 
stosowanie różnorodnych technik artystycznych.
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177
Jerzy Tchórzewski 
(1928 Siedlce – 1999 Warszawa)

Kompozycja, 1983 r.

akwarela/gwasz, papier, 45,5 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: JTchórzewski 83

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Malarz, grafik, poeta. W czasie II wojny światowej służył w szeregach Armii Krajowej. 
Po wojnie, w 1946 roku rozpoczął studia malarstwa w ASP w Krakowie, które ukończył 
w 1951 roku. Był uczniem kolejno Zygmunta Radnickiego, później Zbigniewa Pronaszki. 
Związany z Grupą Krakowską. Tchórzewski debiutował na I Wystawie Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie w 1948 roku. Sukcesem zakończyła się wystawa w warszawskim Arsenale, na 
której artysta zdobył nagrodę. Od 1954 roku rozpoczął prace pedagogiczną w warszawskiej 
ASP. W 1959 roku Tchórzewski przystąpił do ruchu artystycznego Phases. Jego artystyczna 
twórczość początkowo obracała się w figuratywnej sferze. Wtedy to artysta inspirował się 
światem fantastycznym, bliskim surrealizmowi, tworząc nierzeczywiste pejzaże z postaciami 
i potworami. Następnie zwrócił się ku kompozycjom abstrakcyjnym, ukazując momenty 
kataklizmów, takich  jak erupcje wulkaniczne, pożary, które budował dynamicznymi formami 
o nasyconej, kontrastowej palecie barw. W latach 70-tych artysta chętnie zwracał się ku 
motywom religijnym. Tchórzewski jest laureatem niezależnej Nagrody im. Jana Cybisa 
z 1986 roku.
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178
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki – 1997 Gdańsk)

Tańcząca, 1986 r.

akwaforta, papier, 42,5 × 32 cm (odcisk 
płyty); 54 × 41 cm (arkusz)
sygn. i dat. na płycie l. d.: 1986 MAJ/R.
STRYJEC
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard 
Stryjec Gdańsk 1986 r.,
opisany ołówkiem l. d.: Tańcząca, śr. d.: 
akwaforta-sztych aut.

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

179
Ryszard Stryjec 
(1932 Lipniszki – 1997 Gdańsk)

Szachy

akwaforta, papier, 42,5 × 32,5 cm 
(odcisk płyty), 54 × 41 cm (arkusz)
u dołu opisana ołówkiem: Szachy, śr. d.: 
akwaforta-sztych aut.(stan II)
sygn. p. d.: Ryszard Stryjec

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, 
posiadająca majątek na kresach, została deportowana do 
Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski 
i osiedliła się w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną roz-
począł w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. 
Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP w Gdańsku 
w pracowniach Stanisława Teisseyra i Krystyny Łady-Studnic-
kiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę studiował 
u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50 i 60 był związany 
z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, 
rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze swoich 
charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, na 
których ukrywał często typowo gdańskie motywy. Artysta brał 
udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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180
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Chłopcy, ryby i ptaki, 2009 r.

ołówek, papier, 70 × 50 cm 
sygn. i dat. p. d.: chłopcy, ryby 
i ptaki/2009 r./plener”Ustka”/KBereźnicki 

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 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 wanitatywnymi, 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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181
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Z cyklu Zabawne sny 
Pantagruela, Bez tytułu

litografia, papier japoński czerpany 
(brak znaku wodnego), wymiar arkusza: 
75,5 × 53 cm, wymiar odcisku płyty: 
66,5 × 48 cm 
sygn. p. d. ołówkiem, brak pieczęci 
numerowane l. d. ołówkiem: 121/250

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

182
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Z cyklu Zabawne sny 
Pantagruela, Bez tytułu

litografia, papier japoński czerpany 
(brak znaku wodnego), wymiar arkusza: 
76 × 53,5 cm, wymiar odcisku płyty: 
57 × 42 cm 
sygn. p.d. ołówkiem brak pieczęci
numerowane l. d. ołówkiem: 30/50

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 – 11 000 zł
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183
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Z cyklu Zabawne sny 
Pantagruela, Bez tytułu

litografia, papier japoński czerpany 
(brak znaku wodnego), wymiar arkusza: 
75,8 × 53,5, wymiar odcisku płyty: 
68 × 48,5
sygn. p. d. ołówkiem brak pieczęci
numerowane l. d. ołówkiem: 77/250

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

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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184
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Susanne, 1973 r.

litografia barwna, papier, 70 × 50 cm
sygn. i dat. ołówkiem w l. g.: Lebenstein 
73 96/100/”Susanne”

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania 
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-
dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.). 
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185
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Spotkanie, 1986 r. 

tusz, papier, 29 × 24 cm
sygn. na odwrocie: KMikulski/Kraków 86

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 9 000 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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186
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

10 X 2012

serigrafia, papier, 100 × 70 cm
opisany i sygnowany u dołu ołówkiem: 
10 X 2012 9/60 S.Fijałkowski

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 5 000 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 nagroda 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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187
Jan Młodożeniec 
(1939 Warszawa – 2000 tamże)

Kompozycja

gwasz, papier, 34,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: JAN MŁODOŻENIEC 

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu, jako uczeń 
Henryka Tomaszewskiego. Związany z Centralą Wynajmu Filmów, która pod swoje skrzydła 
wzięła wybitnych polskich plakacistów, a także z wydawnictwami: Czytelnik, Iskry oraz 
Wydawnictwem Artystyczno-Graficznym. W czasach socrealizmu Młodożeniec do swoich 
prac starał się przemycać, nieaprobowane przez ówczesną doktrynę artystyczną elementy 
deformacji i metafory. Na tej podstawie wykształciła się charakterystyczna dla tego artysty 
stylistyka, którą wykorzystywał w swoich plakatach: uproszczony rysunek, gruby, wyrazisty 
kontur i duże płaszczyzny kontrastujących barw. Był mistrzem zamykania tematu pracy 
w jednym znaku. Do jego najbardziej znanych plakatów filmowych należą m.in.: Dawno 
temu w Ameryce, Ojciec chrzestny, Gremliny Rozrabiają, Wielki Gatsby.
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4. Cena gwarancyjna
Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej 
zgody sprzedającego. Jej wysokość jest informacją poufną. Poszczególne 
obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie 
licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. Fakt ten zostaje 
ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

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

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

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

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

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

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz

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

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

2. Licytacja osobista
W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji 
i odebrać tabliczkę z numerem. Nowi klienci powinni zarejestrować 
się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 
czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić 
o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód 
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Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy 
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prawnego pomiędzy Sopockim Domem Aukcyjnym a kupującym w ramach aukcji. Sopocki Dom Aukcyjny pełni funkcję pośrednika 
handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez Sopocki Dom Aukcyjny 
odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub poprzez obwieszczenie aukcjonera.



osobisty, paszport, prawo jazdy). Dane osobowe klientów są informa-
cjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Sopockiego Domu 
Aukcyjnego, który może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji 
w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. Klientom, którzy 
posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych 
aukcjach, możemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie 
tabliczki aukcyjnej. W przypadku jej zgubienia prosimy o natychmiastowe 
poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji w przypadku 
zakupu należy odebrać potwierdzenie zawartych transakcji.

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

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

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

cena postąpienia

0 – 1 000 50 

1 000 – 2 000 100 

2 000 – 5 000 200

5 000 – 10 000 500

10 000 – 30 000 1 000

30 000 – 100 000 2 000

100 000 – 200 000 5 000

200 000 – 500 000 10 000

500 000 – 1 000 000 20 000

Powyżej 1 000 000 50 000

III. PO AUKCJI

1. Płatność
Kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty 
w terminie 14 dni od dnia aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu 
grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. 

Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (MasterCard, 
VISA) oraz przelewem bankowym na konto Galerii organizującej aukcję.
W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PKO BP S.A. I O/GDYNIA 33 1020 1853 0000 9202 0012 4883

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________ Numer dokumentu tożsamości ____________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

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

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuję si ę do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty 

powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 14 dni od daty aukcji,
3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 

danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności,
4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia, zgodnie z ustawą 

z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 
5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz na przesyłanie katalogów wydawanych przez 

Sopocki Dom Aukcyjny, a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych 
osobowych, przez Sopocki Dom Aukcyjny, 

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

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

_________________________________  ________________________ 

               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis
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WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 9 CZERWCA

młodasztuka
Marcin Ziółkowski, Akt, 2015 r.

olej, płótno, 90 × 60 cm
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W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (12)

Zegar karetowy Jaeger-LeCoultre, l. 30. XX w., 
szkło, mosiądz złocony; wym. 20 × 12 cm



Michał Saturnin Kamiński
bez tytułu, z cyklu Neon
olej, płótno, 100 × 120 cm

4 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 13 SIERPNIA 2016 • GODZ. 19 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 •SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ

Zegar karetowy Jaeger-LeCoultre, l. 30. XX w., 
szkło, mosiądz złocony; wym. 20 × 12 cm
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

GALERIA  
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 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 
AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER  47 
AXENTOWICZ TEODOR  4, 9
BARANOWSKI HENRYK  116, 118
BARCIKOWSKI STANISŁAW  62 
BEREZOWSKA MAJA  67, 68, 71
BEREŹNICKI KIEJSTUT  180 
BERLEWI HENRYK  99 
BUCHWALD HUGO  42 
CHOMICZ WITOLD  63 
CYBIS JAN  64, 112
CZECZOT ANDRZEJ  169 
CZEŚNIK HENRYK  176 
DALI SALVADOR  181, 182, 183 
DUDA-GRACZ JERZY  168, 171
DÜRER ALBRECHT  16 
EIDRIGEVICIUS STASYS  137 
ELJASZ-RADZIKOWSKI WALERY   57 
FABIJAŃSKI STANISŁAW  61 
FAŁAT JULIAN  29 
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW   186 
FILIPKIEWICZ STEFAN  1, 3 
FRYCZ KAROL  98 
GEPPERT EUGENIUSZ  51 
GOLDBERG CHAIM  111
GOYA FRANCISCO  19 
GROTT TEODOR  66 
GURANOWSKI JÓZEF  43 
HALICKA ALICJA  100 
HOFMAN WLASTIMIL  13, 14
JAKUBOWSKA TERESA  142 
JAREMA MARIA  138 
JAROWOJ MICHAIL MICHAILOWITSCH  83, 84 
KALINOWSKI K.  40, 41
KAMOCKI STANISŁAW  50 
KANELBA RAJMUND  132
KAWALEROWICZ JACEK  155
KISLING MOJŻESZ  109, 110 
KOBYLIŃSKI SZYMON  146, 147, 149
KOSIŃSKI J.  52 
KOSSAK JULIUSZ  11 

 
KOSSAK KAROL  38 
KOSTRZEWSKI FRANCISZEK  12 
KOTLARCZYK IZOLDA  144
KOTLARCZYK ZYGMUNT  143 
KOZŁOWSKI JÓZEF  121
KRASZEWSKA-KANIOWA   
STANISŁAWA MARIA  101 
KRYNICKI NIKIFOR  103, 104, 105, 106, 107 
KUCZYŃSKI EDWARD  85, 86 
KURYLUK EWA  170 
LEBENSTEIN JAN  184 
LEJZEROWICZ IZRAEL  78 
LENGREN ZBIGNIEW  148, 150, 151 
LENICA ALFRED  133
LIPIŃSKA ZUZANNA  159 
LITWIN ZBIGNIEW  117
LUTCZYN EDWARD  154 
ŁAJMING WŁODZIMIERZ  141 
MACIEJEWSKI ZBYSŁAW  166, 167 
MALCZEWSKI JACEK  8, 15, 82
MAŁACHOWSKI-JAXA SOTER  46 
MARKOWICZ ARTUR  20, 21, 79, 96
MATEJKO JAN  23, 24 
MEHOFFER JÓZEF  7, 22 
MENKES ZYGMUNT  30, 31, 32, 33
MICHAŁOWSKI PIOTR  10 
MIĘDZYBŁOCKI ADAM  130
MIKULSKI KAZIMIERZ  172, 185 
MISKY LUDWIK  69 
MŁODOŻENIEC JAN  187 
MOKWA MARIAN  114, 115 
MORYCIŃSKI GRZEGORZ  174 
MROŻEWSKI STEFAN  73 
NEHRING MACIEJ  37 
NOWAKOWSKI CZESŁAW  97
NOWOSIELSKI JERZY  173 
ORŁOWSKI ALEKSANDER  54 
PAŁUCHA JACEK  163, 164, 165 
PANEK JERZY  72 
PANKIEWICZ JÓZEF  2, 5, 6 

 
PĄGOWSKI ANDRZEJ  157 
PIASECKI LESZEK  49 
PIOTROWSKI MIROSŁAW  145
PŁOZA-DOLIŃSKI MAREK  156 
POTWOROWSKI TADEUSZ PIOTR  139
RADNICKI ZYGMUNT  65 
RYBKOWSKI TADEUSZ  34, 35, 44, 45 
SAWKA JAN  152 
SERAFIN WŁADYSŁAW  60 
SETKOWICZ ADAM  53, 58, 59 
SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  48 
STAJUDA JERZY ADAM  175
STANISŁAWSKI JAN  18 
STAWIŃSKI BOLESŁAW  102 
STRYJEC RYSZARD  178, 179 
STRYJEŃSKA ZOFIA  28, 87, 88, 89, 90,  
 91, 92, 93, 94, 95 
SUCHANEK ANTONI 122, 126, 127, 131, 134 
SZERSZEŃ CECYLIA  123
SZMAJ STEFAN  74, 75, 76, 77 
SZWARC STANISŁAW  120, 128, 129 
ŚWIERZY WALDEMAR  153, 158
TARCZYŃSKI CZESŁAW  124, 125 
TCHÓRZEWSKI JERZY  177 
WANIEK HENRYK  140 
WASILKOWSKI EUSTACHY  135
WEINGART JOACHIM  108 
WEISS WOJCIECH  39, 80, 81
WITKIEWICZ STANISŁAW  25 
WODYŃSKI JAN  113
WOJNARSKI JAN   56 
WOJTKIEWICZ WITOLD  26 
WRÓBLEWSKI ANDRZEJ  136
WYCZÓŁKOWSKI LEON  17, 35 
YERKA JACEK  160, 161, 162 
ZABŁOCKI JERZY  119
ZAK EUGENIUSZ  27, 70 
ZIN WIKTOR  55 



20 SIERPNIA (SOBOTA) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA DESIGNU

Butle Alicja, proj. Zbigniew Horbowy, 1971 r.,  
Huta Szkła Sudety w Szczytnej Śląskiej



13 SIERPNIA (SOBOTA) 2016 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Jan Stanisławski (1860–1907), W zielonej gęstwinie, olej, tektura, 32,5 × 24 cm sygn. l. d.: JAN STANISŁAWSKI

ISBN 978-83-945050-5-9
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