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WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 5 września 2016 r.

poniedziałek – piątek 11–18

sobota 11–15

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (6)
24 września (sobota) 2016, godz. 17.00

w siedzibie Sopockiego Domu Aukcyjnego
w Gdańsku, ul. Długa 2/3

tel. 58 301 05 54
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1
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Panorama Tatr

akwarela, papier, 48 × 68 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 5 500 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 
w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP. Należał 
do warszawskiego TZSP, był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną 
głównie pod wpływem Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając 
w latach 1927–1933 w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do 
Radziszowa pod Krakowem. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty.
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2
Soter Małachowski-Jaxa
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Pejzaż z mewami

gwasz, papier, 50 × 70 cm
sygn. p. d.: S. Jaxa

cena wywoławcza: 6 500 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. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Warszawie, 
Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne pokazy miały miejsce w Krakowie. Artysta 
uprawiał głównie malarstwo pejzażowe. Największe uznanie przyniosły mu obrazy o tema-
tyce marynistycznej. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy 
polskiego wybrzeża. Prace artysty znajdują się w kolekcjach prywatnych i państwowych, 
m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Centralnym 
Muzeum Morskim w Gdańsku.
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3
Antoni Chrzanowski
(1905 Kraków – 2000 tamże)

Jastarnia, 1934 r.

akwarela, papier, 47 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Jastornia VII. 934/A. 
Chrzanowski

cena wywoławcza: 3 000 zł

Studiował w krakowskiej akademii pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i A. Terleckiego. Od 
1945 r. należał do ZPAP. Malował widoki miast, zwłaszcza Krakowa, motywy architektoniczne, 
pejzaże, a także kompozycje kwiatowe. Posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli. 
Prace jego znajdują się m. in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.



5AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

4
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Widok na port, przed 1945 r.

akwarela, papier, 63 × 60 cm
sygn. l. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 8 000 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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5
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Martwa natura z kwiatami

akwarela, papier, 44,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 3 200 zł

Kształcił się w  Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera i T. Axentowicza. Należał do takich 
ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska, Ekspresjoniści polscy oraz 
Rytm. Od 1926 r. prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach wileńskim i toruńskim. 
Uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. 
W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. Twórczość artysty 
ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku syntezy, inspirowanej malarstwem 
P. Gauguina czy W. Ślewińskiego, aż po koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. 
W okresie powojennym chętnie stosował stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje 
postaci, wyraźny kontur. Artysta malował martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego 
ulubionych tematów należał wizerunek kobiety, szczególnie zaś akt. 



7AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

6
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Port w Nicei

akwarela, papier, 25,8 × 30,8 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jan Rubczak

cena wywoławcza: 13 000 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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8
Jan Matejko

(1838 w Kraków – 1893 tamże)

Przejażdżka saniami, 1880 r.

ołówek, papier, 10,8 × 19,7 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: JM, dat. l. g.: Rok 
1880

cena wywoławcza: 7 000 zł

7
Jan Matejko
(1838 w Kraków – 1893 tamże)

Podróż do Wiśnicza, 1876 r.

ołówek, papier, 10,2 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: JM, opisany tuszem 
nieczytelnie u dołu: Podróż (…) z Bochin 
do Wiśnicza, dat. tuszem p. d.: 1876

cena wywoławcza: 6 000 zł

7

8
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W latach 1852–1858 studiował w SSP w Krakowie w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i W. Stattlera. Artysta odbywał podróże do Monachium i Wiednia. Mając 24 lata namalo-
wał jeden ze swoich najwybitniejszych obrazów: „Stańczyka”. Uczestniczył w wystawach 
malarskich w Paryżu, gdzie był wyróżniany; został nagrodzony Legią Honorową. Od 1873 r. 
Matejko był dyrektorem SSP w Krakowie. Został honorowym członkiem akademii paryskiej, 
praskiej, wiedeńskiej, berlińskiej oraz Akademii Rafaelowskiej w Urbino. Twórczość artysty 
cechuje kunszt wykonania. Na kompozycję obrazów składają się wielopostaciowe sceny, 
często rozwinięte panoramicznie, rozgrywane w przestrzeni pierwszego planu. Dzieła cechuje 
potężna skala ekspresji; są odpowiednio kadrowane, kompozycja jest spiętrzona, przepełniona 
emocjami. W obrazach czytelna jest dramaturgia w aranżacji całych scen, jak również 
w oddaniu gestów i póz konkretnych postaci.

9
Jan Matejko
(1838 w Kraków – 1893 tamże)

Przejażdżka dorożką, 1880 r.

ołówek, papier, 16 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JM, dat. tuszem u dołu: R26

cena wywoławcza: 9 000 zł
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10
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 
1855 Krzyżtoporzyce)

Studium konia

ołówek, papier, 
18,5 × 25 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: P. M.

cena wywoławcza: 
1 200 zł

11
Piotr Michałowski
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Szkice koni

ołówek, papier, 11,2 × 21,6 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 200 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. Z początkiem 1832 roku 
wyjechał do Paryża, gdzie podjął naukę malarstwa u N. T. Charleta. Szybko zyskał sławę 
znakomitego akwarelisty. W 1835 roku wyjechał do Londynu, by ostatecznie powrócić do 
rodzinnego Krakowa, a następnie, w 1837 r., osiąść w Krzyżtoporzycach. Prace z okresu 
paryskiego zdradzają inspirację artysty twórczością T. Gericaulta, widoczną szczególnie 
w przedstawieniach koni. Jest to najczęściej przewijający się w jego dorobku artystycznym 
motyw – a to w portretach konnych, a to w scenach batalistycznych, scenach z powstania 
listopadowego czy okresu wojen napoleońskich. Michałowski był również znamienitym 
portrecistą.
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12
Artur Grottger
(1837 Ottyniowice – 
1867 Amélie-les-Bains)

Pobór z cyklu Polonia, 1863 r.

ołówek, papier, 19 × 15 cm 
w świetle passe-partout
praca dwustronna
na ramie napis: W r. 886 nabył do swego 
zbioru obrazów Karol Fetter, komisarz (…) 
przy Starostwie/w Krakowie, fb nadzw. uczeń 
Szkoły rzeźbiarskiej pod prof. Kossowskim, 
a dyrekcyą ten najpierwszy szkic do II obrazu 
„Polonii” za pośrednictwem hr. Bez/licz Sas 
Strzetyńskiej, z domu X 3 Maurokordato, 
przyjaciółki jego matki Karoliny z/domu 
„Junosza”Gałeckiej od M. Sawiczewskiej, 
rodzonej siostry Artura Grottgera,/twórcy 
Polonii. Równocześnie nabył także od niej 
A. Grottgera rysunek kredkowy/(…) kowo-
-kredkowy/jako więcej w…

cena wywoławcza: 18 000 zł

Kształcił się w pracowni lwowskiego malarza 
J. Maszkowskiego, następnie pod kierun-
kiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza w kra-
kowskiej SSP oraz w akademii wiedeńskiej, 
w latach 1854-1859. Malował kompozycje 
historyczne, batalistyczno-rodzajowe, por-
trety. Uznanie i popularność przyniosły mu 
patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone 
tematyce powstania styczniowego, m.in. 
„Polonia” i „Lituania”. Wystawiał w kraju 
i za granicą.
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14
Tadeusz Popiel
(1863 Szczucin – 1913 Kraków)

Pejzaż skalisty

ołówek, papier, 12 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: TP

cena wywoławcza: 1 500 zł

W 1863 roku, jako uczestnik powstania styczniowego, emigrował do Francji. W 1872 r. 
podjął studia malarskie w Perpignan, które kontynuował w Paryżu. Po studiach osiadł 
w Perpignan, ucząc rysunku w tamtejszych szkołach. Z powodzeniem uczestniczył w wielu 
wystawach we Francji, a także we Lwowie w 1894 r. i w warszawskim TZSP w 1901 
i 1904 roku. Specjalizował się w technice akwareli. Tworzył pejzaże, często ze sztafażem, 
portrety, sceny rodzajowe.

13
Piotr 
Michałowski
(1800 Kraków 
– 1855 
Krzyżtoporzyce)

Szkice koni II

ołówek, papier, 
18 × 23 cm w świe-
tle passe-partout

cena wywoławcza: 
1 000 zł
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15
Hiacynt Alchimowicz
(1841 Dziembrów – po 1897)

Mleczarka

akwarela, papier, 40 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H d’ Alchimowicz

cena wywoławcza: 6 000 zł

W 1863 roku, jako uczestnik powstania styczniowego, emigrował do Francji. W 1872 r. 
podjął studia malarskie w Perpignan, które kontynuował w Paryżu. Po studiach osiadł 
w Perpignan, ucząc rysunku w tamtejszych szkołach. Z powodzeniem uczestniczył w wielu 
wystawach we Francji, a także we Lwowie w 1894 r. i w warszawskim TZSP w 1901 
i 1904 roku. Specjalizował się w technice akwareli. Tworzył pejzaże, często ze sztafażem, 
portrety, sceny rodzajowe.
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17
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Głowa chłopca

kredka, papier, 19,5 × 15 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 1 600 zł

16
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Szkic kompozycji

ołówek, tusz lawowany, papier, 
8,2 × 19,3 cm
sygn. p. d.: W. Tetmajer

cena wywoławcza: 2 800 zł

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, następnie w Wiedniu, z kolei w latach 1886–1889 
w Monachium, a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie 
studiował w Krakowie pod kierunkiem J. Matejki. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym 
nadawał swoistą dramaturgię. Artysta posługując się plamą barwną o miękkim modelunku, 
tworzył syntetyczne, śmiało kadrowane przedstawienia, często z dominantą kolorystyczną.

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Naukę kontynuował w Paryżu. 
W 1920 r. objął katedrę pejzażu na ASP w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa 
Sztuki Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowanych 
uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu 
polskiej wsi. Utrwalał widoki Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, 
okolic Krakowa i Zakopanego. Stworzył własny, niepowtarzalny 
styl malarstwa krajobrazowego.
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18
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Chłopiec z kwitnącym oleandrem

pastel, papier, 91,5 × 66 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Sichulski

cena wywoławcza: 30 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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19
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Widok na pałac z ogrodu

akwarela, papier, 43 × 62 cm 
w świetle oprawy
sygn. l. d.: Teod. Grott

cena wywoławcza: 4 500 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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20
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Wenecja z okna pracowni, 
1920 r.

akwarela, karton, 47 × 63,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. g.: Teod. Grott/920

cena wywoławcza: 4 800 zł
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21
Mieczysław Reyzner
(1861 – 1941 Lwów)

Zakopane, 1918 r.

gwasz, tektura, 35,5 × 25 cm
sygn. i dat. p. d.: Mieczysław Reyzner/
Zakopane 1918

cena wywoławcza: 2 900 zł

W latach 1880–86 kształcił się w wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych, a także w Mo-
nachium. Po studiach wrócił na krótko do Lwowa, skąd w 1888 r. wyjechał do Paryża. 
Miał tam własną pracownię, brał udział w oficjalnych Salonach, a swoje obrazy wysyłał na 
międzynarodowe wystawy do Monachium, Berlina i Wiednia. Latem wyjeżdżał nad morze do 
Bretanii, odwiedzał też Belgię, Holandię i Danię. Do kraju wrócił w roku 1897 i zamieszkał 
na stałe we Lwowie. Wystawiał we Lwowie, Krakowie i Warszawie. Był malarzem scen 
rodzajowych, kwiatów oraz portretów. Rzadkością w jego twórczości są prace o tematyce 
morskiej, powstałe głównie w Bretanii. Prezentowana na wystawie akwarela powstała 
właśnie w 1889 roku, w czasie wakacji w malowniczej bretońskiej miejscowości Quiberon, 
gdzie przebywało też wielu polskich artystów. Skalisty brzeg, przejrzysta woda oddane są tu 
niezwykle subtelnie – w tej małej pracy artysta ujawnił się jako mistrz w operowaniu akwarelą.
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22
Wojciech Weiss
(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Pejzaż z chatą

akwarela, papier, 30 × 22 cm
sygn. p. d.: WW
na odwrocie stempel z napisem: ZE 
ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. 
DOM ARTYSTY oraz numer 000189

cena wywoławcza: 4 500 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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23
Soter Małachowski--Jaxa
(1867 Wolanów – 
1952 Kraków)

Pejzaż rzeczny, 1934 r.

akwarela, papier, 25 × 33 cm
sygn. i dat. p. d.: S. Jaxa 1934

cena wywoławcza: 2 800 zł

24
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 
Mauthausen)

Chata, 1934 r.

akwarela, papier, 30 × 43 cm 
w świetle oprawy 
sygn. i dat. l. d.: Stefan 
Filipkiewicz. 34

cena wywoławcza: 4 800 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. 
prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP. Należał do 
warszawskiego TZSP, był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem Stanisławskiego, zdominowały 
przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–1933 w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa 
pod Krakowem. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty.

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. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne 
pokazy miały miejsce w Krakowie. Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe. Największe uznanie przyniosły mu obrazy o tematyce 
marynistycznej. Po I wojnie światowej stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża. Prace artysty znajdują się 
w kolekcjach prywatnych i państwowych, m.in.: w Lwowskiej Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Centralnym 
Muzeum Morskim w Gdańsku.
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25
Henryk Uziembło
(1879 Krze – 1949 Kraków)

Lasy pod Kozienicami, 1915 r.

akwarela, papier, 27,5 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: HENRYK UZIEMBŁO/
poruczn./rok 1915/Lasy pod Kozienicami

cena wywoławcza: 1 600 zł

W latach 1896-1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule,  następnie zaś, 
w latach 1902–1904, w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. Wykształcenie 
uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. Był współzałożycielem Towarzystwa Polska 
Sztuka Stosowana. Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował w Państwowej 
Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące 
wpływ twórczości J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz sceny rodzajowe. 
Uprawiał także malarstwo monumentalne oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, 
meble, tkaniny, mozaiki i witraże.
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27
Henryk Uziembło

(1879 Krze – 1949 Kraków)

Wzgórze Wawelskie, 1935 r.

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

sygn. p. g.: HENRYK UZIEMBŁO/KRAKÓW 
1935

cena wywoławcza: 1 600 zł

26
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Pejzaż podgórski

akwarela, papier, 36,5 × 49,5 cm
sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz

cena wywoławcza: 1 900 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. 
prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP. Należał do 
warszawskiego TZSP, był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem Stanisławskiego, zdominowały 
przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–1933 w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa 
pod Krakowem. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty.

W latach 1896-1901 odbył studia w wiedeńskiej Kunst-
gewerbeschule,  następnie zaś, w latach 1902–1904, 
w krakowskiej ASP u T. Axentowicza i S. Wyspiańskiego. 
Wykształcenie uzupełniał w Paryżu, we Włoszech i w Anglii. 
Był współzałożycielem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Od roku 1922 do wybuchu II wojny światowej pracował 
w Państwowej Szkole Zdobnictwa i Przemysłu Artystycznego 
w Krakowie. Malował krajobrazy wykazujące wpływ twórczości 
J. Stanisławskiego, a także pejzaże morskie i weduty oraz 
sceny rodzajowe. Uprawiał także malarstwo monumentalne 
oraz grafikę książkową. Projektował wnętrza, meble, tkaniny, 
mozaiki i witraże.
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28
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Pejzaż górski z jeziorem

akwarela na podrysowaniu ołówkiem, 
papier, 27 × 36,5 cm
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

cena wywoławcza: 7 500 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł 
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie 
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował 
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także 
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim 
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidual-
nych w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. 
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. Za 
swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej.
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29
Marian Wawrzeniecki
(1863 Warszawa – 1943 tamże)

Kult Słońca, 1918 r.

akwarela, gwasz, kredka, papier, 
47,5 × 37,5 cm
sygn. i dat. p. d.: monogram MW,  
między nim swastyka/25/VIII/1918

cena wywoławcza: 3 000 zł

Rozpoczęte w szkole Wojciecha Gersona studia malarskie kontynuował w krakowskiej SSP 
pod kierunkiem J. Matejki i Cynka. Należał do ugrupowania „Pro Arte”, tworzył ilustracje 
do czasopisma „Chimera”. Uprawiał malarstwo symboliczne inspirowane niemiecką secesją 
oraz prasłowiańskimi legendami. W 1905 r. w Salonie Krywulta odbyła się indywidulana 
wystawa prac artysty. Obrazy jego znajdują się w zbiorach muzeów narodowych Krakowa 
i Warszawy, a także Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
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30
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Wazon z gladiolami i cyniami

akwarela, papier, 44,5 × 58 cm
sygn. p. d.: W. Serafin

cena wywoławcza: 4 000 zł

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem 
F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, 
malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki 
stały się tematem licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy 
widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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31
Adam Dobrowolski
(1884–?)

Portret kobiety

pastel, papier, 47,5 × 35,5 cm
sygn. p. d.: A. Dobrowolski

cena wywoławcza: 3 000 zł
Kształcił się w krakowskiej akademii, w pracowni T. Axentowicza. Znany przede wszystkim 
jako portrecista. Posługiwał się technikami akwareli i pastelu.
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32
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów – 1938 Kraków)

Akt na tle kasztanów

akwarela, pastel, tektura, 94,5 × 68,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 23 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się 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 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. 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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34
Józef Schiffer

(XX w.)

Pejzaż ze 
strumieniem

akwarela, papier, 
35, 5 × 58 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. l. d.: J. 
SCHIFFER

cena wywoławcza: 
1 500 zł

Malarz krakowski, 
znany z twórczości 
o tematyce pejza-
żowej.

33
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Odpoczynek w ogrodzie, 
ok. 1915 r.

ołówek, kredka, papier, 33 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 400 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, 
J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Naukę konty-
nuował w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu 
na ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej 
Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa Polska Sztuka 
Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki 
Podhalańskiej. Był jednym z najbardziej utalentowa-
nych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął 
niezwykłą umiejętność obserwacji i emocjonalny 
stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa 
i Zakopanego. Stworzył własny, niepowtarzalny styl 
malarstwa krajobrazowego.
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35
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Hucuł na saniach, 1919 r.

akwarela, gwasz, tektura, 90 × 68,5 cm
sygn. i dat. l. d.: Sichul 919

cena wywoławcza: 13 000 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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36
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 
1988 tamże)

Ogród

pastel, tektura, 
29,5 × 41,5 cm
sygn. p. d.: W Serafin

cena wywoławcza: 
3 400 zł

37
Juliusz 

Czechowicz
(1894–1974)

Odpoczynek

akwarela, 
ołówek, papier, 
21 × 31,5 cm

sygn. p. d.: 
J. Czechowicz

praca dwustronna

cena wywoławcza: 
1 500 zł

Kształcił się w akademii krakowskiej pod kierunkiem W. Weissa i S. Kamockiego. Malował przede wszystkim pejzaże wiejskie i górskie, 
portretował mieszkańców odwiedzanych regionów.

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce 
pejzażowej. Wiele podróżował, malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki stały się tematem 
licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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38
Alfred Daun
(1854 Baranów – 1922 Kraków)

Pejzaż z Dobczyc, 1917 r.

gwasz, akwarela, papier, 21 × 32 cm
sygn. i dat. l. d.: DAUN A./Dobczy-
ce/1917.
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
przez syna artysty

cena wywoławcza: 2 800 zł

Rzeźbiarz tworzący w duchu akademizmu. W latach 1873–1878 studiował w SSP w Kra-
kowie w pracowniach W. Gadomskiego i F. Wyspiańskiego. Naukę kontynuował w Wiedniu. 
W latach 1890–1897  był wykładowcą na macierzystej uczelni. Do jego uczniów należeli 
m.in. X. Dunikowski, B. Biegas i T. Breyer. Uczestniczył w wielu wystawach TPSP. Tworzył 
portrety, w tym postaci historycznych, prace o tematyce rodzajowej, religijnej, alegorycznej,  
kompozycje dekoracyjne, m.in. dla Teatru Miejskiego w Krakowie czy katedry na Wawelu. 
Projektował pomniki, w późniejszym okresie również przedmioty użytkowe, w których  
uwidocznił się wpływ secesji.  Do najbardziej znanych przykładów jego twórczości należą 
posągi na Plantach krakowskich: Lilia Weneda i Grażyna.
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39
Grzegorz Moryciński

(1936 Augustów – 2015 Warszawa)

Wnętrze pracowni

pastel, papier, 37,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: G. MORYCIŃSKI

cena wywoławcza: 2 000 zł

W latach 1956–1961 studiował w warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych w pracowniach A. Nachta-Samborskiego 
i S. Szczepańskiego. Na przełomie lat 60. i 70. przebywał 
na stypendiach w Paryżu, Londynie, Sztokholmie i Włoszech. 
Aktywnie uczestniczył w życiu artystycznym, od roku 1974 
należał do ZPAP, wiele wystawiał. Tworzył kompozycje figu-
ralne, portrety, wnętrza, pejzaże. Prace jego cechuje duża 
wrażliwość kolorystyczna, a także odrealniony nastrój.

40
Leonor Fini
(1908 Buenos Aries – 
1996 Saint Dye)

Bez tytułu

autolitografia, papier, 
36 × 52 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Leonor Fini, 
opisany l. d.: 74/150

cena wywoławcza: 
1 800 zł

Nie była wykształconą artystką. Inspirowała się prerafaelitami, A. Beardsleyem, G. Klimtem. Po raz pierwszy indywidualnie wystawiała 
swoje prace w 1935 roku w Paryżu. Lata 40-te w jej twórczości to okres zainteresowania biologicznością, przemijaniem, natomiast 60-te 
poświęciła na zgłębianie tajemnic erotyki, którą symbolizowały koty-sfinksy. Zajmowała się także ilustrowaniem książek, scenografią oraz 
projektowaniem kostiumów teatralnych. Uważna była za przedstawicielkę surrealizmu. Była żoną Konstantego Jeleńskiego (1922–1987).
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41
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Portret niebieski

akwarela, papier, 26 × 17,5 cm
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 2 400 zł

Kształcił się w  Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera i T. Axentowicza. Należał do takich 
ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska, Ekspresjoniści polscy oraz 
Rytm. Od 1926 r. prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach wileńskim i toruńskim. 
Uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. 
W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. Twórczość artysty 
ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku syntezy, inspirowanej malarstwem 
P. Gauguina czy W. Ślewińskiego, aż po koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. 
W okresie powojennym chętnie stosował stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje 
postaci, wyraźny kontur. Artysta malował martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego 
ulubionych tematów należał wizerunek kobiety, szczególnie zaś akt. 
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42
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdynia)

Przystań, 1963 r.

tusz, papier, 32 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: S.S./63, opis. l. d.: 
PRZYSTAŃ
z kolekcji rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 200 zł

43
Stefan Szmaj

(1893 Książenice – 1970 Gdynia)

Farmazon, 1963 r.

tusz, papier, 32 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: S.S./63, opis. u dołu: 

FARMAZON
na odwrocie l. g.: XXXI i p. g.: 91/11/64a

z kolekcji rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 200 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu eks-
presjonistycznego. W 1910 roku krótko kształcił się w prywatnej 
szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium. Znaczący 
wpływ na charakter jego twórczości wywarł niemiecki ekspre-
sjonizm, z którym artysta zetknął się podczas pobytu w Berlinie 
w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, 
twórczość swoją prezentował m. in. na łamach czasopisma „Zdrój”. 
Posługiwał się głównie linorytem.
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44
Władysław Serafin
(1905 Kraków – 1988 tamże)

TSS Stefan Batory wpływający 
do portu w Gdyni

akwarela, tektura, 38 × 57 cm

cena wywoławcza: 3 600 zł

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem 
F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, 
malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki 
stały się tematem licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy 
widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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45
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Święci

kredka, ołówek, tektura, 10,6 × 21 cm
opis. kredką i ołówkiem u dołu: NA IHS SARKPAX

cena wywoławcza: 1 500 zł

46
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Wnętrze kościoła Mariackiego 
w Krakowie, 1911 r.

litografia, papier, 40,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. śr. d.: Teod. Grott 911

cena wywoławcza: 1 200 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkow-
skiego i F. Cynka. Kontynuował naukę we Włoszech, podró-
żował 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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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 wysta-
wiane 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.

47
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Pejzaż z młynem

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
25 × 17,5 cm
opis. ołówkiem u dołu: MUSZYNAWIKRY-
NISAWSISEŁO

cena wywoławcza: 1 900 zł

48
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół

akwarela, gwasz, ołówek, papier, 
23,5 × 16 cm

opis. ołówkiem u dołu: LNOWAKAWSE-
SROSYTASEŁO

cena wywoławcza: 1 900 zł
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49
Nicolas de Larmessin I
(1632–1694)

Portret króla Jana III Sobieskiego

miedzioryt, papier, 22,8 × 16,2 cm
sygn. na płycie: De L’Armessin Sculpebat
wyd. Pierre Bertrand, Paryż

cena wywoławcza: 1 100 zł

50
Conrad Waumans 

(1619 – ok. 1681)

Portret króla Michała Korybuta 
Wiśniowieckiego

miedzioryt, papier, 17,5 × 12,2 cm 
(odcisk płyty)

sygn. l. d.: C. Waumans Sculp.
według Nicolasa de Larmessina, wyd. 

Gaspar de Hollander, Antwerpia, 
1669-1678

cena wywoławcza: 900 zł
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51
Jacques Tardieu
(1716–1791)

Portret Marii Leszczyńskiej

Marie Princesse de Pologne/Reine de 
France et de Navarre, według Jeana-
-Marca Nattiera
miedzioryt, papier, 49,3 × 34,5 cm 
(odcisk płyty)
sygn. p. d.: J. Tardieu Sculpsit, l. d.: 
J. M. Nattier Pinxit
wyd. Tardieu, Paryż

cena wywoławcza: 2 400 zł

Miedziorytniczego rzemiosła uczył się początkowo pod okiem ojca, Nicolasa-Henriego, 
następnie zaś, od 1749 r. w Akademii Francuskiej. Wykonywał szczególnie portrety, ale 
także sceny religijne i historyczne. Dla galerii w Wersalu stworzył wiele miedziorytów według 
malarstwa Ch. Le Bruna. Portret królowej Marii Leszczyńskiej, według Jeana-Marca Nattiera, 
należy do jego najznakomitszych dzieł. 
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52
Nicolas de Larmessin III
(1684–1753)

Portret króla Francji Ludwika XV

Louis Quinze Roi de France et de Navarre, według Jeana 
Baptiste’a Van Loo
miedzioryt, papier, wym. arkusza 51 × 36 cm
sygn. p. d.: N DeLarmessin sculpsit
wyd. N. de Larmessin, Paryż

cena wywoławcza: 2 000 zł
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53
Jacques Chereau
(1688 Blois – 1776 Paryż)

Portret królowej Francji Marii Leszczyńskiej, ok. 1730 r.

Marie Princesse de Pologne Reine de France et de Navarre, według 
Jeana Baptiste’a Van Loo
miedzioryt, papier, wym. arkusza 50,2 × 35,5 cm
sygn. p. d.: Gravé par Jacques Chereau d’Apres le tableau original 
dernier peint
wyd. François Chereau, Paryż

cena wywoławcza: 2 000 zł
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54
Słońce znikające za 
horyzontem

ilustracja do powieści Juliusza 
Verne’a „Pięć tygodni w balonie”, 
według Eduarda Riou
litografia, papier Steinbach Malmedy, 
104,5 × 75 cm
uszkodzenia krawędzi

cena wywoławcza: 500 zł

55
Lot Victorii

ilustracja do powieści Juliusza 
Verne’a „Pięć tygodni w balonie”, 

według Eduarda Riou
litografia, papier Steinbach Malmedy, 

129 × 94 cm
uszkodzenia krawędzi

cena wywoławcza: 500 zł
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56
Aleksander Orłowski

(1777 Warszawa – 1832 Petersburg)

Mleczarka i sprzedawca 
pierników w Petersburgu, 1826 r.

litografia, papier, 24,7 × 22 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany  
AO 1826

cena wywoławcza: 1 100 zł

57
Bogumił Gąsiorowski
(1819 Kraków – 1887 tamże)

Huśtawki, 1871 r.

akwarela, ołówek, papier, 
18,5 × 25 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: 
B. Gąsiorowski 1871.

cena wywoławcza: 700 zł

Rzemiosła artystycznego uczył się u J.P. 
Norblina i M. Bacciarellego. Jako uczestnik 
Powstania Kościuszkowskiego wykonał 
wiele prac ukazujących to wydarzenie. 
Był nadwornym rysownikiem u księcia 
Konstantego. Został akademikiem ASP 
w Petersburgu oraz od 1819 r. członkiem 
krakowskiego Towarzystwa Naukowego. 
W malarstwie zajmował się tematyką ba-
talistyczną, wschodnią, rodzajową, tworzył 
karykatury, portrety i pejzaże.

W latach 1836–1840 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie. Tworzył przede wszystkim kameralne przedstawienia krakowskich 
zabytków, ale także pejzaże, sceny rodzajowe i historyczne. Posługiwał się przy tym tuszem, akwarelą i gwaszem. Był autorem ilustracji 
książkowych.
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58
Małgorzata Łada-Maciągowa
(1881 Siedlce – 1969 Kraków)

Odpoczywająca, 1923 r.

pastel, papier, 62 × 47,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany 
MŁM/1923

cena wywoławcza: 4 000 zł

Początkowo studiowała na Kursach Wyższych dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego 
w Krakowie, pod kierunkiem m. in. J. Malczewskiego, następnie zaś w paryskiej Académie 
Julian. Wystawiała m. in. w krakowskim TPSP oraz w warszawskiej Zachęcie. Wielokrotnie 
nagradzana. Malowała pejzaże, portrety, akty i sceny rodzajowe, ponadto projektowała witraże. 
Ulubioną techniką artystki był pastel. Największy zbiór jej prac znajduje się w Muzeum 
Regionalnym w Siedlcach.
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59
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Chryzantemy w wazonie, 1929 r.

akwarela, papier, 55,5 × 46,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Lwyczół/1929

cena wywoławcza: 18 000 zł

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył 
się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, 
podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu 
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do 
Warszawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. Podróżował po Podolu i Ukrainie, 
zaś w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, 
piastując stanowisko profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę 
grafiki w ASP w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą. 
Prezentował swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku.
Początkowo tworzył w technice olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, 
akwarelę i tusz; w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę 
historyczną i rodzajową, malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce 
w twórczości artysty zajmował pejzaż, malowany zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz 
w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia 
światła i koloru.
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60
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret kobiety

pastel, papier, 46 × 36 cm 
w św. passe-partout
sygn. l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 900 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).

61
Janusz Grabiański

(1929 Szamotuły – 1976 Warszawa)

Kot

tusz, akwarela, papier, 23 × 32,5 cm
sygn. p. d.: J. GRABIAŃSKI

cena wywoławcza: 800 zł

Grafik, ilustrator, plakacista. Rozpoczęte w 1950 roku studia w krakowskiej akademii, kontynuował w Warszawie, w pracowni J. Szancera. 
Zajmował się ilustracją książek dla dzieci i młodzieży, projektowaniem plakatów i znaczków pocztowych. Stworzył ilustracje do ponad 100 
publikacji, m. in. do „Elementarza” Mariana Falskiego. Ceniony w kraju i za granicą, miał wiele wystaw indywidualnych, m. in. w Austrii, 
Niemczech i Szwajcarii. Był laureatem wielu nagród.
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62
Wojciech Weiss
(1875 Leorda/Rumunia – 1950 Kraków)

Odpoczynek w plenerze, 1928 r.

akwarela, papier, 25,5 × 31,5 cm
sygn. p. d.: WW

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. 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 odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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63
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

W cerkwi

tusz, papier, 26,3 × 19,3 cm 
w świetle passe-partout

ilustracja do książki Anny Antonowskiej 
„Wielki Mourawi” z 1952 r.

sygn. u dołu: maja berezowska

cena wywoławcza: 1 300 zł

64
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Trzej rycerze

ilustracja do książki Anny Antonowskiej 
„Wielki Mourawi” z 1952 r.
tusz, papier, 30 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska
naddarty prawy dolny narożnik

cena wywoławcza: 1 300 zł

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by 
potem zapisać się do Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha 
Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Józefa 
Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 
mieszkała we Francji. W 1942 została wywieziona do obozu kon-
centracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką grafik o zabarwieniu 
erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe 
natury. Zajmowała się też projektowaniem scenografii i kostiumów 
teatralnych.
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65
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Dama i oficer

projekt do spektaklu „Damy i huzary” 
Aleksandra Fredry
tusz, papier, 29,5 × 20,8 cm
sygn. l. d.: Maja

cena wywoławcza: 800 zł

66
Maja Berezowska

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Kobieta z buteleczką

projekt do spektaklu „Damy i huzary” 
Aleksandra Fredry

tusz, papier, 30,2 × 23,3 cm
sygn. p. d.: Maja

cena wywoławcza: 800 zł
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67
Leon Wyczółkowski

(1852 Huta Miastkowska k. 
Garwolina – 1936 Warszawa)

Chrystus w kościele 
Panny Marii, 1915 r.

autolitografia, papier, 
17,5 × 25,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu 

p. d.: LWyczół

cena wywoławcza: 1 200 zł

68
Józef Pankiewicz
(1866 Lublin – 1940 La Ciotat/Francja)

Portal katedry w Rouen

akwaforta, papier, 20,4 × 14,5 cm
sygn. na płycie l. d.: Pankiewicz

cena wywoławcza: 1 100 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 war-
szawskiej 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 roku 1906 został 
profesorem ASP w Krakowie. W latach 20-tych zainicjował nurt polskiego 
koloryzmu, nawiązujący do twórczości francuskich postimpresjonistów. 
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.

W latach 1869–1875 uczęszczał do Szkoły Rysunku i Malarstwa w Warszawie, gdzie uczył się pod kierunkiem W. Gersona. Następnie, 
po krótkim pobycie w akademii monachijskiej, podjął studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki. Po skończeniu 
nauki, w roku 1880, zamieszkał we Lwowie, by w roku następnym przenieść się do Warszawy, gdzie prowadził prywatną szkołę malarstwa. 
Podróżował po Podolu i Ukrainie, zaś w roku 1889 przebywał w Paryżu. W latach 1895–1929 mieszkał w Krakowie, piastując stanowisko 
profesora w tamtejszej SSP. Od roku 1934 prowadził z kolei katedrę grafiki w ASP w Warszawie. Uczestniczył w wielu wystawach tak w kraju, 
jak i za granicą. Prezentował swoje prace m.in. w Paryżu, Berlinie, Monachium, Florencji i Nowym Jorku.Początkowo tworzył w technice 
olejnej, jednak około 1900 r. zaczął sięgać po pastel, akwarelę i tusz; w tym czasie zainteresował się również grafiką. Podejmował tematykę 
historyczną i rodzajową, malował portrety oraz sceny salonowe. Szczególne też miejsce w twórczości artysty zajmował pejzaż, malowany 
zwłaszcza na Polesiu, Ukrainie oraz w Tatrach. Twórczość Wyczółkowskiego znamionuje realizm oraz wrażliwość na zagadnienia światła i koloru.
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69
Eugeniusz Zak
(1884 Mogilno – 1926 
Paryż)

Sielanka

miękki werniks, papier, 
11,5 × 14 cm (odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 200 zł

70
Eugeniusz Zak

(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Wędrowiec

miękki werniks, papier, 15 × 10 cm 
(odcisk płyty)

cena wywoławcza: 1 200 zł

Wybitny polski artysta malarz pochodzenia żydowskiego. 
W 1902 roku studiował w paryskiej École des Beaux-Arts 
oraz w Académie Colarossi. W 1903 r. kontynuował naukę 
w Monachium, a także odbył podróż do Włoch. Po powrocie 
do Paryża w 1904 roku zadebiutował na Salonie Jesiennym. 
Aktywnie działał w życiu artystycznym, był związany z war-
szawską grupą „Rytm”, paryskim Towarzystwem Artystów 
Polskich oraz kręgiem École de Paris. Zak stworzył własny, 
rozpoznawalny język malarski, dla którego charakterystyczne 
są rytmizacja kompozycji, uproszczenie formy, miękki, płynny 
kontur oraz szczególny, oniryczny nastrój, którego istotnym 
komponentem jest wyrafinowana kolorystyka. Malował sie-
lanki, różnego rodzaju sceny figuralne, portrety. Inspirację dla 
swojej twórczości artysta czerpał m. in. ze sztuki renesansu, 
zwłaszcza włoskiego quattrocenta, klasycyzmu i symbolizmu. 
Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, Lwowie, 
Warszawie, w Paryżu, Niemczech i Stanach Zjednoczonych.
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71
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Dżokeje

pastel, papier, 28 × 35 cm
sygn. p. d.: EGeppert

cena wywoławcza: 4 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 
20-tych przebywał jako stypendysta w Paryżu. Prezentował tam swoje prace na Salonie 
Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz w galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. 
Po powrocie do Krakowa wystawiał w tamtejszym oraz lwowskim oddziale TPSP i IPS, 
a także w warszawskim Salonie Garlińskiego. Należał do ugrupowania „Nowa Generacja” 
i „Zwornik”. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 roku 
założył „Grupę Wrocławską”. Uprawiał malarstwo inspirowane tematyką polskiej batalistyki, 
a po wojnie dużą część prac poświęcił pejzażom. Stworzył dojrzały styl malarski, zbliżony 
do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, 
a materię malarską tworzyły smugi farby.
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72
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Ewa

litografia barwna, papier, 57,5 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: Kisling, numeracja 
odbitki ołówkiem l. d.: XLVI/L oraz sucha 
pieczęć p. d.: ATELIER/KISLING z odręcz-
nym podpisem: Jean Kisling [syn artysty]

cena wywoławcza: 1 900 zł

W roku 1907 podjął naukę w krakowskiej akademii, w pracowni J. Pankiewicza. W roku 
1911 wyjechał do Paryża, gdzie związał się z kręgiem artystów École de Paris. Już od 
1912 r. uczestniczył w paryskich Salonach: Jesiennym, Niezależnych i Tuilleries. Miał 
wiele wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i w innych miastach Europy i Stanów 
Zjednoczonych. W Polsce po raz pierwszy prace Kislinga zaprezentowano w 1917 r. podczas 
I Wystawy Ekspresjonistów Polskich w TPSP w Krakowie. Należał do Związku Zawodowego 
Malarzy i Rzeźbiarzy Polskich w Paryżu. Uczestniczył też w tamtejszych pokazach sztuki 
polskiej. W latach 1941–1945 artysta przebywał w Nowym Jorku. Po powrocie do Francji 
osiadł w ukochanej Prowansji, w Sanary-sur-Mer. Wczesna twórczość Kislinga łączy w sobie 
wpływy kubistyczne z ekspresjonizmem. Malował martwe natury, często kwiaty, pejzaże, 
w tym portowe, m. in. Marsylii i Amsterdamu, ponadto portrety i akty. W dorobku artysty 
nie brak też scen rodzajowych. Szczególnie znaczącą rolę w kształtowaniu indywidualnego 
stylu artysty miał wpływ twórczości P. Cézanne’a. W okresie międzywojennym powstało wiele 
idealizowanych, lirycznych w wyrazie portretów, szczególnie kobiet. Poszukiwania formalne 
widoczne w jego bogatej i indywidualnej twórczości sprawiły, iż został uznany za prekursora 
tzw. nowej rzeczowości. Już za życia artysty ukazało się kilka poświęconych mu monografii.



54 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

73
Józef Czapski

(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż I

akwarela, 
kredka, tusz, papier, 

10,8 × 17,2 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł

74
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż II

kredka, tusz, papier, 
10,8 × 17,2 cm

cena wywoławcza: 
2 200 zł

Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, 
deformację. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.
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75
Józef Czapski
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Ławka, 1964 r.

litografia, papier, 
7,5 × 14,5 cm 
(odcisk płyty)
sygn. ołówkiem 
p. d.: J Czapski, 
pod kompozycją 
ołówkiem l. d.: 5/10, 
dat. ołówkiem p. d.: 
1964

cena wywoławcza: 
600 zł

76
Zbysław 

Maciejewski
(1946 Pohulanka – 

1999 Kraków)

Króliczek, 1972 r.

tusz, akwarela, 
gwasz, papier, 

18 × 25 cm w świe-
tle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: Zb 
9 VI 1972

cena wywoławcza: 
1 800 zł

Studiował w akademii krakowskiej, uzyskując dyplom w roku 1969 w pracowni W. Taranczewskiego. Od 1973 r. prowadził działalność 
pedagogiczną na wydziale grafiki w macierzystej uczelni. Twórczość jego inspirowana jest m.in. koloryzmem, sztuką secesji, impresjonizmu, 
a także kulturą Dalekiego Wschodu. Prace artysty znajdują się w wielu zbiorach publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
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77
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 Łódź)

Akt, 1987 r.

tusz, papier, 29,6 × 21 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Płóciennik 87

cena wywoławcza: 900 zł

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach 
w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu 
krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od trzech 
lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie 
grafik i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii 
o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.
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78
Henryk Płóciennik
(ur. 1933 r. Łódź)

Akt leżący, 1991 r.

tusz, akwarela, papier, 23,5 × 36 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Płóciennik/1991

cena wywoławcza: 1 400 zł
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Kształcił się w  Krakowie pod kierunkiem J. Mehoffera i T. Axentowicza. Należał do takich 
ugrupowań artystycznych, jak: Towarzystwo Sztuka Podhalańska, Ekspresjoniści polscy oraz 
Rytm. Od 1926 r. prowadził działalność dydaktyczną na uniwersytetach wileńskim i toruńskim. 
Uczestniczył w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając liczne nagrody. 
W czasie wojny zniszczeniu uległ niemal cały jego dorobek artystyczny. Twórczość artysty 
ewoluowała od początkowych wpływów secesji w kierunku syntezy, inspirowanej malarstwem 
P. Gauguina czy W. Ślewińskiego, aż po koloryzm, ku któremu zwrócił się w latach 30-tych. 
W okresie powojennym chętnie stosował stylizowaną kreskę, wydłużone nieco proporcje 
postaci, wyraźny kontur. Artysta malował martwe natury, pejzaże, portrety, jednak do jego 
ulubionych tematów należał wizerunek kobiety, szczególnie zaś akt. 

79
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt leżący

kredka, papier, 18,3 × 28,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 1 800 zł
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80
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów – 1965 Toruń)

Akt siedzący

kredka, papier, 28 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Tymon

cena wywoławcza: 1 800 zł
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81
Zenon Aniszewski
(ur. 1948 r. Grudziądz)

Wyścigi, 2002 r.

akwarela, papier, 39,5 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Zaniszewski/2002

cena wywoławcza: 500 zł

82
Zenon 

Aniszewski
(ur. 1948 r. 
Grudziądz)

Konie, 2007 r.

akwarela, papier, 
21 × 34,5 cm 

w świetle 
passe-partout

sygn. i dat. p. d.: 
Zaniszewski/2007

cena wywoławcza: 
500 zł

Kształcił się w gdańskiej akademii pod kierunkiem J. Feldmana. Pasją artysty są konie, które uczynił przewodnim tematem swojej malarskiej 
twórczości. Ukazuje je ze znawstwem i wrażliwością na ich piękno. Przedstawienia zwierząt, przeważnie w ruchu, podczas wyścigów 
czy wypasu, pełne są dynamiki, uzyskanej dzięki pewnym, szybkim pociągnięciom pędzla, zróżnicowanej, żywej plamie barwnej. Artysta 
chętnie tworzy w technice akwareli. Poza końmi, tematami jego prac bywają pejzaże oraz scenki rodzajowe. Twórczość swoją prezentował 
na wystawach w Polsce i za granicą, m. in. w Stanach Zjednoczonych, Skandynawii, Niemczech i Austrii.
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83
Józef Kidoń
(1890 Rudnica – 1968 Warszawa)

Kwiaty w wazonie, 1954 r.

tempera, papier, 48,5 × 34 cm
w świetle oprawy
sygn. p. d.: Najmilszej Juliet/w dniu 
Imienin/Kidoń/Kraków, 22 maja 1954

cena wywoławcza: 2 700 zł

Studia artystyczne rozpoczął w 1910 r. we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, 
pod kierunkiem S. Kaczora Batowskiego i L. Kwiatkowskiego. Naukę uzupełniał w Paryżu 
i Amsterdamie. Odbył podróże do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. Był zaliczany do grona 
najwybitniejszych portrecistów tamtego okresu, choć malował również pejzaże i martwe 
natury. W 1927 r. artysta przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza 
indywidualna wystawa. Tam też ze Stanisławem Ligoniem utworzył w 1919 r. Związek 
Zawodowy Artystów Plastyków na Śląsku. Był również założycielem Ogólnopolskiej Grupy 
Twórczej „Zachęta”. Brał udział w wystawach we Lwowie, Warszawie i Katowicach.
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85
Krystyna Łada-Studnicka

(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Na drodze

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

sygn. p. d: K. ŁADA

cena wywoławcza: 800 zł

84
Krystyna Łada-Studnicka
(1907 Czeladź – 1999 Warszawa)

Drzewa

węgiel, papier, 28,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d: K. ŁADA

cena wywoławcza: 800 zł

Naukę malarstwa rozpoczętą w latach 1926–28 w Krakowie w Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa, kontynuowała krótko w krakowskiej 
ASP pod kierunkiem W. Jarockiego, a następnie, w latach 1929–32 w warszawskiej SSP, gdzie uczęszczała do pracowni F. Kowarskiego. 
W latach 1931–39 należała do grupy „Pryzmat”, z którą wystawiała w stołecznym IPS. Lata okupacji spędziła wraz z mężem Juliuszem 
Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy osiedlili się na Wybrzeżu, angażując się w organizację PWSSP w Gdańsku, na której to artystka 
prowadziła zajęcia z rysunku. Pracę pedagogiczną kontynuowała po przeniesieniu się do Warszawy, pracując w od 1959 r. jako profesor 
nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych. Obrazy artystki, malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, pełne są światła i koloru. Tworzyła 
je nie tyle z natury co z wyobraźni. Wszystkie prace ukazują ulotność chwili zatrzymanej w malarskim kadrze, stąd i niepowtarzalność ujęć. 
Malarka nie przywiązywała wagi do konturu, czy wypolerowanych powierzchni. Nie interesowały jej również szczegóły. To raczej uchwycenie 
całości, istoty bytu, idei było celem jej malarstwa.
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86
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska

(1921 Tczew – 2009 Sopot)

Chłopcy

ołówek, papier, 16 × 11,5 cm
sygn. p. d.: E. S.

cena wywoławcza: 600 zł

87
Antoni Gramatyka
(1841 Kalwaria Zebrzydowska – 
1922 Kraków)

Studium leżącej dziewczynki

ołówek, papier, 14,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie napis odręczny: Antoni 
Gramatyka 1841–1920. Strona ze 
szkicownika artysty nabytego w Krakowie 
w 1970 r.

cena wywoławcza: 700 zł

Kształciła się w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych Wacława Szcze-
blewskiego w Gdyni oraz, w latach 1945–1949, w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopocie, w pracowni rzeźby 
pod kierunkiem M. Wnuka. W latach 1952–1976 nauczała 
rzeźby w Liceum Plastycznym w Gdyni. Współautorka Pomnika 
Poległych Stoczniowców w Gdańsku. Wraz z mężem, Robertem 
Peplińskim, wykonała część wyposażenia, m.in. tabernakulum, 
dla kościoła św. Brygidy w Gdańsku, a także dla kościoła św. 
Franciszka w Asyżu. Od lat 50. prezentowała swoją twórczość 
m.in. w Gdańsku, Sopocie, Warszawie, Lublinie, a także za gra-
nicą – w Niemczech, Danii i Francji. Tworzyła przede wszystkim 
w metalu, cemencie, drewnie. Tematyka jej prac niejednokrotnie 
nawiązywała do wydarzeń II wojny światowej.

Studia rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i J. Matejki, a następnie w akademii wiedeńskiej 
i ponownie w Krakowie. Twórczość swoją prezentował głównie na wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP oraz TZSP w Warszawie. 
Malował pejzaże z okolic Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej, Żywca, Podhala i Spiszu, a także sceny rodzajowe z życia wsi i miasta. Twórczość 
jego, utrzymana w duchu realizmu, zwraca uwagę subtelną kolorystyką oraz nastrojowością przedstawień. Zwłaszcza w pejzażach odczuwana 
jest przestrzeń. Artysta subtelnie zaciera różnice pomiędzy planami i tonuje kolorystykę, uzyskując w ten sposób wyjątkową iluzję przestrzeni.
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88
Elżbieta Szczodrowska-Peplińska

(1921 Tczew – 2009 Sopot)

Autoportret, 1949 r.

węgiel, papier, 45 × 34 cm
sygn. i dat. p. d.: Autoportret/E. Szczo-

drowska/1949 r.

cena wywoławcza: 1 600 zł

89
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Wiara, 1918 r.

autolitografia, papier, 15,5 × 12,7 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 800 zł

W latach 1895-1899 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem 
F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Unierzyckiego i J. Stanisławskiego. 
Lata 1899-1901 kontynuował naukę w paryskiej École des Be-
aux-Arts w pracowni J.L. Gerôme`a. Podczas II wojny światowej 
przebywał w Rosji, Tel-Avivie i Jerozolimie. Po powrocie do kraju 
zamieszkał w Krakowie, następnie zaś przeniósł się do Szklarskiej 
Poręby. Należał m.in. do TAP „Sztuka”, Grupy Zero, Grupy Pięciu 
oraz „Secesji” wiedeńskiej. Na jego pracę ogromny wpływ miała 
twórczość J. Malczewskiego. Malował głównie portrety oraz sceny 
o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości oraz religijnych 
i patriotycznych treści, dla których modelami byli często prości 
ludzie, zyskujący w jego obrazach ponadczasową godność. Prace 
Hofmana utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, 
które dodatkowo podkreślają głębię ekspresji przedstawienia.

Kształciła się w Pomorskiej Szkole Sztuk Pięknych Wacława 
Szczeblewskiego w Gdyni oraz, w latach 1945-1949, 
w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Sopo-
cie, w pracowni rzeźby pod kierunkiem M. Wnuka. W latach 
1952-1976 nauczała rzeźby w Liceum Plastycznym 
w Gdyni. Współautorka Pomnika Poległych Stoczniowców 
w Gdańsku. Wraz z mężem, Robertem Peplińskim, wykonała 
część wyposażenia, m.in. tabernakulum, dla kościoła św. 
Brygidy w Gdańsku, a także dla kościoła św. Franciszka 
w Asyżu. Od lat 50. prezentowała swoją twórczość m. in. 
w Gdańsku, Sopocie, Warszawie, Lublinie, a także za 
granicą – w Niemczech, Danii i Francji. Tworzyła przede 
wszystkim w metalu, cemencie, drewnie. Tematyka jej 
prac niejednokrotnie nawiązywała do wydarzeń II wojny 
światowej. 
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90
Juliusz Studnicki
(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Torreador

tusz lawowany, papier, 29 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Stud.

cena wywoławcza: 1 200 zł

91
Juliusz Studnicki

(1906 Kniażyce – 1978 Warszawa)

Palący fajkę

tusz lawowany, akwarela, papier, 
28,7 × 19,3 cm w świetle passe-partout

uszkodzony lewy górny narożnik

cena wywoławcza: 900 zł

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Ko-
warskiego. W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu. 
Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł 
na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP 
w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią Ma-
larstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru 
w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował 
pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość 
jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często 
o charakterze groteskowym. Prace Studnickiego prezentują wielką 
wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. Prezentowane były 
na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.



66 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

92
Antoni Suchanek

(1901 Rzeszów – 
1982 Gdynia)

Panorama 
Gdańska znad 

Motławy, 1957 r.

litografia, papier, 
29 × 44 cm w świe-

tle passe-partout
sygn. l. d.: 
Suchanek

praca z teki 
„Gdańsk”, 1957 r.

cena wywoławcza: 
350 zł

93
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kościół Najświętszej Marii 
Panny, 1957 r.

litografia, papier, 29 × 44 cm
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek
praca z teki „Gdańsk”, 1957 r.

cena wywoławcza: 350 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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95
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Kominiarz, 1926 r.,

litografia, 48 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie p. d.: monogram  
wiązany JR
praca z teki „Z dawnej i niedawnej 
Warszawy”, 1926 r.

cena wywoławcza: 300 zł

94
Józef Rapacki

(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Siekający kapustę, 1926 r.,

litografia, 48 × 33 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na płycie l. d.:  
monogram wiązany JR

praca z teki „Z dawnej i niedawnej 
Warszawy”, 1926 r.

cena wywoławcza: 300 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. Szynalewskiego. W 1888 r. powrócił do stolicy, gdzie pobierał prywatne lekcje u W. Gersona. 
W roku następnym wyjechał do Monachium, by podjąć studia w prywatnej szkole C. Fehra. W 1891 r. artysta powrócił do Warszawy. Po 
studiach kilkakrotnie podróżował do Włoch. Brał udział w wielu wystawach, m.in. w TZSP w Warszawie, TPSP we Lwowie, Krakowie, 
Wilnie i Kielcach. Wystawiał również za granicą – w Berlinie (1893) czy w Paryżu, gdzie w 1900 został odznaczony na Powszechnej 
Wystawie Światowej. Należał do grupy „Pro Arte“. Od roku 1907 na stałe zamieszkał w Olszance, na skraju Puszczy Mariańskiej, niedaleko 
Skierniewic. Malował przede wszystkim realistyczne, nastrojowe pejzaże oraz rozgrywające się w pejzażu sceny rodzajowe, a także portrety 
i wnętrza. Uprawiał grafikę, zajmował się ilustratorstwem książkowym i współpracował z warszawskimi czasopismami, m.in. „Tygodnikiem 
Ilustrowanym“, „Wędrowcem“ „Światem“, „Biesiadą Literacką“.
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96
Artysta nieokreślony

(1 poł. XX w.)

Kolumna Zygmunta

akwarela, kredka, papier, 33,5 × 23,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. nieczytelnie

cena wywoławcza: 1 200 zł

97
Tadeusz Nartowski
(1892 Zręby k. Łomży – 1971 Szczecin)

Wieża Zamku Książąt 
Pomorskich w Szczecinie

akwarela, papier, 65 × 45,2 cm
sygn. p. d.: Nartowski, poniżej ołówkiem: 
Szczecin

cena wywoławcza: 2 000 zł

Uczył się rysunku u F. Słupskiego w Warszawie, a następnie 
studiował w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
K. Stabrowskiego, F. Ruszczyca i K. Krzyżanowskiego. W okresie 
międzywojennym mieszkał w Warszawie. Podróżował do Włoch, 
Francji, Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Jugosławii, na Węgry i do Ma-
roka. W latach 1921-25 wykładał w warszawskiej SSP. Od 1912 
regularnie wystawiał w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. 
W latach 1927 i 1933 został odznaczony brązowym i złotym 
medalem. Wystawiał też w warszawskim Salonie Garlińskiego oraz 
w Lublinie, Krakowie i w Gdyni, a w 1935 w Berlinie. Po II wojnie 
światowej mieszkał w Szczecinie. Był wybitnym akwarelistą. 
Malował martwe natury i portrety, a przede wszystkim krajobrazy 
i architekturę.
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98
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Figura Chrystusa przed 
kościołem św. Krzyża 
w Warszawie, l. 30-te

akwarela, tektura, 49,5 × 34,8 cm
sygn. p. d.: Wł. Stachowicz

cena wywoławcza: 2 800 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926-1931 studiował 
w tamtejszej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa Rysunkowa). 
Wiodącym tematem jego obrazów były weduty, szczególnie zaś widoki stolicy. W latach 
1935-1938 stworzył cykl akwarel przedstawiających obiekty polskiej architektury, wśród 
nich wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Po wojnie chętnie 
malował także konie na tle pejzażu. W latach 1936-1939 artysta używał także pseudonimu 
„Władysław Stachowicz”.
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99
Gustaw Rogalski
(1887 Tarnopol – 1939 Kraków)

Marszałek Piłsudski i prezydent 
Wojciechowski

tusz, akwarela, papier, 27,5 × 14,3 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: GUSTAW ROGALSKI

cena wywoławcza: 800 zł

100
Gustaw Rogalski

(1887 Tarnopol – 1939 Kraków)

Połów, 1930 r.

tusz, akwarela, papier, 27,8 × 18 cm 
w świetle passe-partout

sygn. i dat. p. d.: GUSTAW 
ROGALSKI/1930

cena wywoławcza: 700 zł

Rysownik, twórca karykatur, rzeźbiarz. Wydawca pism satyrycznych „Rogaty” i „Karykatury”. Stworzył kilka tek graficznych, z których 
szczególne uznanie zdobył Album karykatur Marszałka J. Piłsudskiego. Miał dwie wystawy indywidualne w Krakowie w latach 1932 i 1934.
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101
Roman Breitenwald

(1911 Piotrków Trybunalski 
– 1985 Miechów)

Patrol, 1938 r.

akwarela, papier, 
44 × 53 cm

sygn. i dat. p. d.: 
R. Breitenwald 1938

cena wywoławcza: 3 200 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego 
w Poznaniu, następnie w akademii krakowskiej, gdzie był uczniem W. 
Jarockiego, T. Axentowicza i J. Mehoffera. Należał do ugrupowania „Pro 
Arte”. Tematami jego prac były sceny batalistyczne, sceny polowań oraz 
motywy rodzajowe, jak jarmarki czy wiejskie wesela. Malował również 
w plenerze – pejzaże małopolskich wsi i miasteczek.

102
Arnold Lüschwitz-Koreffski
(1869 Berlin – 1920)

Studium rybaka, 1897 r.

tusz, akwarela, papier, 25 × 14,5 cm
sygn. i opis. po lewej: A. Lüschwitz-Koref-
fski./Studie./Warschau 1897
naddarty papier przy lewej krawędzi

cena wywoławcza: 900 zł

Artysta niemiecki polskiego pochodzenia. Tworzył m. in. prace o te-
matyce orientalnej, inspirowane podróżami  do Afryki Północnej, ale 
także wiejskie pejzaże. 
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104
Jerzy Czerwiński
(ur. 1948 r.)

Klown

tusz, ołówek, akwarela, papier, wym. 
kompozycji 46 × 30,5 cm
sygn. p. d.: Jerzy Czerwiński, śr. d.:/rys/, 
l. d. nieczytelny opis

cena wywoławcza: 650 zł

103
Jerzy Czerwiński

(ur. 1948 r.)

Klown 40

tusz, ołówek, akwarela, gwasz, papier, 
wym. kompozycji 48 × 34,5 cm

sygn. p. d.: Jerzy Czerwiński, l. d.: „Klown 
40”, śr. d.:/rys./

cena wywoławcza: 650 zł
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105
Szymon Kobyliński

(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Dystanse: na setkę, na 500,  
na pięć tysięcy

tusz, papier, 30,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout

sygn. u dołu: monogram wiązany SK, 
opisany ołówkiem u góry: CZARNY/

Szpilki NR 41

cena wywoławcza: 1 200 zł

106
Szymon Kobyliński
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Cykl anatomii patologicznej, 
1978 r.

tusz, papier, 18 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: SK/78
opisany u dołu: Cykl anatomii patologicz-
nej ciągnie się na okład-/kach SZPILEK 
od paru lat, wciąż daleki od finału./Daję 
więc wreszcie ów finał, rysując tu hurtem/
resztę brakujących figur, co winno osta-
tecznie tę/serię zamknąć./S. Kobyliński

cena wywoławcza: 1 500 zł

Rysownik, grafik, satyryk, scenograf, autor programów telewizyjnych i ra-
diowych. Studiował grafikę na warszawskiej ASP oraz historię sztuki na 
Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył ilustracje do przeszło 300 książek, 
m.in. do „Pana Tadeusza” i „Trylogii”. Współpracował z takimi czasopismami 
jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Polityka”. Należał do prekursorów polskiego 
komiksu. 
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107
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Przebieralnia

tusz, papier, 29 × 10 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł

108
Zbigniew Lengren
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Przygody Filutka – Lato

tusz, papier, 29 × 10 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne podjął w 1945 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu pod kierunkiem T. Niesiołowskiego. Tuż po wojnie podjął współpracę, jako ilustrator, z czasopismami „Szpilki” i „Przekrój”, w latach 
50. zaś z pismem „Świat”. Znany jest przede wszystkim jako twórca postaci Profesora Filutka i psa Filusia, bohaterów cyklu komiksowego, 
pojawiającego się na łamach „Przekroju” w latach 1948–2003. Indywidualne wystawy twórczości artysty odbyły się zarówno w kraju, jak 
i za granicą. Lengren zaliczany jest do pionierów polskiego komiksu prasowego.



75AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

110
Jacek Fedorowicz

(ur. 1937 r. Gdynia)

Tatry w czerwcu, 1983 r.

serigrafia, papier, 
22,5 × 32 cm

sygn. po prawej: 
J. Fedorowicz 83

cena wywoławcza: 250 zł

109
Jacek Fedorowicz
(ur. 1937 r. Gdynia)

Portret nieznanego mężczyzny 
z wąsem

serigrafia, papier, 32 × 23 cm
sygn. u dołu: J. Fedorowicz

cena wywoławcza: 300 zł

Studiował w gdańskiej PWSSP, uzyskując dyplom w roku 1960. Był współzałożycielem studenckiego teatru Bim-Bom. Już w czasie studiów 
podjął współpracę jako rysownik z takimi czasopismami jak „Dziennik Bałtycki”, „Dookoła Świata” czy „Szpilki”. Jest twórcą telewizyjnych 
programów satyrycznych, aktorem, autorem audycji radiowych. W 2007 r. został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski.
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111
Jan Lenica
(1928 Poznań – 2001 Berlin)

Powrót Maksyma, 1956 r.

plakat do filmu w reżyserii Grigorija 
Kozincewa i Leonida Trauberga z 1937 r.
offset, papier, 85 × 58 cm
sygn. i dat. p. g.: Lenica 56
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 500 zł

112
Waldemar Świerzy
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Król się bawi, 1956 r.

plakat do filmu w reżyserii Christiana-
-Jaque’a z 1937 r.
offset, papier, 86 × 58,5 cm
sygn. wzdłuż prawej krawędzi: Świerzy
stan zachowania dobry, niewielkie 
naddarcia górnej i dolnej krawędzi

cena wywoławcza: 500 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. 
Legendarny współtwórca polskiej szkoły plakatu, profesor projekto-
wania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. Zaraz po studiach na 
akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. 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, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu 
w Warszawie i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Artysta niezwykle wszechstronny – rysownik, grafik, autor filmów 
animowanych, twórca scenografii i kostiumów teatralnych, ilustrator 
książek dla dzieci. W latach 1947–1952 studiował architekturę na 
Politechnice Warszawskiej, w 1954 r. został asystentem H. Toma-
szewskiego w warszawskiej akademii. Od 1963 r. mieszkał i tworzył 
głównie we Francji i w Niemczech. Przez wiele lat prowadził działalność 
pedagogiczną: na Harvard University w Cambridge, w Wyższej Szkole 
w Kassel oraz w Wyższej Szkole Sztuk w Berlinie. Światową sławę 
przyniosła mu działalność w dziedzinach plakatu i animacji, za które 
zdobył wiele prestiżowych nagród. Jest autorem ponad 200 plakatów 
filmowych i teatralnych. Prace Lenicy znajdują się w kolekcjach wielu 
instytucji na całym świecie, m. in.: Deutsches Plakat-Museum w Essen, 
Centre Georges Pompidou w Paryżu, czy Museum of Modern Art 
w Nowym Jorku.
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113
Wojciech Zamecznik

(1923 Warszawa – 1967 tamże)

Ucieczka do Francji, 1955 r.

plakat do filmu w reżyserii Mario Soldatiego 
z 1948 r.

offset, papier, 86,5 × 58,5 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Zam 55

stan zachowania dobry, niewielkie naddarcia 
dolnej i lewej krawędzi

cena wywoławcza: 650 zł

114
Roman Cieślewicz
(1930 Lwów – 1996 Paryż)

Salto Mortale, 1956 r.

plakat do filmu w reżyserii 
Viktora Tourjanskyego z 1953 r.
offset, papier, 58 × 86 cm
sygn. i dat. p. d.: Cieślewicz 56
stan zachowania bardzo dobry

cena wywoławcza: 500 zł

Z wykształcenia architekt. Jeden z czołowych reprezentantów 
polskiej szkoły plakatu. Zaprojektował ich ponad 200, wykorzy-
stując eksperymentalne techniki fotograficzne. Twórczość swoją 
prezentował na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą, 
będąc przy tym wyróżniany wieloma nagrodami, m.in. nagrodą 
im. H. Toulouse-Lautreca na Międzynarodowej Wystawie w Paryżu 
w roku 1961 za plakat do filmu J. Kawalerowicza „Pociąg”. 
Zajmował się również fotografią, scenografią, grafiką użytkową 
i książkową oraz filmem.

Jeden z głównych twórców polskiej szkoły plakatu. Studiował na Wydziale Plakatu krakowskiej akademii, m.in. pod kierunkiem Z. Pronaszki 
i Cz. Rzepińskiego. Współpracował z wieloma polskimi i francuskimi czasopismami, m in. w latach 1959–1962 z popularnym miesięcz-
nikiem „Ty i Ja”, następnie, po wyjeździe do Paryża w 1963 r., z pismami „Elle” i „Vogue”. Przede wszystkim był jednak twórcą plakatów. 
Charakterystyczne dla jego stylu są eksperymenty z fotomontażem. Był laureatem wielu nagród, m.in.: Nagrody Ministra Kultury i Sztuki 
za całokształt twórczości w dziedzinie plakatu w 1961 roku.
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115
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

Grafik, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej szkoły plakatu. Studia na war-
szawskiej Akademii Sztuk Pięknych ukończył w Katedrze Grafiki i Plakatu jako uczeń 
H. 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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116
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów – 2014 Warszawa)

Dwie postaci, 1952 r.

olej, ołówek, papier, 57 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem. p. d.:  
T. Dominik 1952

cena wywoławcza: 15 000 zł

W latach 1946–1951 studiował malarstwo w warszawskiej akademii pod kierunkiem 
J. Cybisa. W 1951 roku rozpoczął pracę pedagogiczną w macierzystej uczelni, dwukrotnie 
będąc dziekanem Wydziału Malarstwa. Jest laureatem prestiżowych nagród, m.in. nagrody 
im. Jana Cybisa (1973 r.) i stypendystą Ford Foundation (1962 r.). Od wczesnych lat poza 
malarstwem artysta uprawiał również grafikę, szczególnie drzeworyt. Początkowo przedstawiał 
sceny figuratywne, by stopniowo zwracać się w stronę ujęć abstrakcyjnych i fascynacji 
kolorem, z czasem nabierającego intensywności na jego płótnach. W kręgu zainteresowań 
artysty od lat pozostaje również tkanina oraz ceramika. Twórczość Dominika inspirowana 
jest światem przyrody, która przyjmuje w niej formę barwnych plam, abstrakcyjnych znaków. 
Prace artysty znajdują się w wielu muzeach i kolekcjach prywatnych zarówno w kraju, jak 
i za granicą, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu, 
Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museo de Bellas Artes w Caracas, Museum Albertina 
w Wiedniu, Stedelijk Museum w Amsterdamie.
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118
Georges Braque

(1892 Argenteuil-sur-Seine –  
1963 Paryż)

Martwa natura z fajką

litografia barwna, papier z filigranem 
„Richard de Bas” i napisem „Cesi est 

une reproduction/G. Braque”,  
wym. kompozycji 18 × 32 cm,  

wym. arkusza 39,3 × 49 cm
sygn. na kamieniu p. d.: G. Braque, 

pod kompozycją ołówkiem l. d.: 
246/300

cena wywoławcza: 1 500 zł

Wybitny malarz, grafik i rzeźbiarz. Prekursor kubizmu. Kształcił się w École des Beaux-Arts w Le Havre, następnie zaś w paryskich szkołach 
artystycznych, m. in. w Académie Humbert. Debiutował w 1906 r. na Salonie Niezależnych w Paryżu. Początkowo tworzył pod wpływem 
fowizmu. Znajomość z Picassem zaowocowała stworzeniem nowego kierunku w malarstwie – kubizmu, opartego na odrzuceniu reguł 
perspektywy i geometrycznym uproszczeniu elementów kompozycji. Od 1912 r. artysta wprowadzał elementy kolażu do swoich obrazów, 
używając przy tym papieru, drewna czy piasku. Posługiwał się również technikami graficznymi, zwłaszcza litografią i drzeworytem. W twórczości 
jego dominowały martwe natury – motywy instrumentów, owoców czy mebli przenikały się z geometrycznymi formami. Istotne dla artysty 
było zagadnienie przestrzeni oraz barwy. W późniejszym okresie wykonywał także projekty witraży i biżuterii.

117
Zbysław 
Maciejewski
(1946 Pohulanka – 
1999 Kraków)

Postać 
w okularach

akwarela, papier, 
19,5 × 26 cm 
w świetle passe-
-partout
z kolekcji Jana 
Krzysztofa Kamiń-
skiego

cena wywoławcza: 
2 200 zł

Studiował w akademii krakowskiej, uzyskując dyplom w roku 1969 w pracowni W. Taranczewskiego. Od 1973 r. prowadził działalność 
pedagogiczną na wydziale grafiki w macierzystej uczelni. Twórczość jego inspirowana jest m.in. koloryzmem, sztuką secesji, impresjonizmu, 
a także kulturą Dalekiego Wschodu. Prace artysty znajdują się  w wielu zbiorach publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, jak i za granicą.
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119
Wacław Taranczewski
(1903 Czarnków – 1987 Kraków)

Martwa natura z owocami

pastel, papier, 48 × 68,5 cm
sygn. p. d.: T

cena wywoławcza: 3 800 zł

Studiował w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu i krakowskiej ASP u F. Pautscha i F.S. 
Kowarskiego. Pod koniec lat 20-tych z grupą studentów Kowarskiego przeniósł się do 
Warszawy. W 1932 r. po raz pierwszy prezentował swoje obrazy w warszawskim IPS. 
Był członkiem grupy „Pryzmat”, z którą wystawiał swoje prace od roku 1933. W latach 
1935–39 prowadził w Poznaniu Salon 35. Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji 
poznańskiego życia artystycznego. W roku 1950 osiadł w Krakowie, prowadząc działalność 
pedagogiczną w tamtejszej ASP. Indywidualne wystawy artysty odbyły się w Poznaniu, 
Krakowie, Warszawie i Sopocie. Uhonorowany wieloma nagrodami. Uprawiał malarstwo 
sztalugowe oraz monumentalne. Do ulubionych tematów artysty należały martwe natury, 
portrety i pejzaże. W jego twórczości, ukształtowanej się w dużej mierze pod wpływem 
postimpresjonizmu, istotną rolę odgrywa kolor.
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120
Włodzimierz Łajming
(ur. 1933 Tczew)

Pejzaż z cyklu „Burza”

tusz lawowany, papier, 50 z 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: W. ŁAJMING

cena wywoławcza: 1 100 zł

121
Jan Berdyszak

(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Projekt wyobrażeń XII, 1993 r.

autooffset, papier, wym. arkusza 
84 × 72 cm

sygn., dat. i opisany ołówkiem l. d.: JAN/
BER/DYSZ/AK/1993 Projekt wyobrażeń XII 

31/34

cena wywoławcza: 1 500 zł

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

Studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie w 1960 roku uzyskał dyplom w pra-
cowni prof. J. Studnickiego. Jego kariera ściśle wiąże się z historią gdańskiej 
uczelni, gdzie rozpoczął pracę w roku 1962 jako asystent K. Łady-Studnickiej. 
Od 1984 do 2003 roku prowadził dyplomującą Pracownię Malarstwa na Wy-
dziale 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. 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 m. in. w zbiorach muzeów narodowych 
w Gdańsku i Szczecinie, muzeach okręgowych w Lęborku i Słupsku, a także 
w licznych kolekcjach prywatnych. W 2001 r. uhonorowany został Krzyżem 
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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122
Tadeusz Kantor
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 
1990 Kraków)

Szkic, 1989 r.

tusz lawowany, papier, 35 × 21 cm
sygn. p. d.: okrągła pieczątka „Kantor”, 
odręcznie: T. Kantor

cena wywoławcza: 4 000 zł

 W latach 1934 - 1939 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem W. Jarockiego 
i J. Pieńkowskiego oraz scenografię u K. Frycza. Podczas okupacji prowadził w Krakowie 
Teatr Konspiracyjny. W 1947 roku przebywał na rocznym stypendium w Paryżu; od 1957  r. 
związany był z awangardową drugą Grupą Krakowską. Był animatorem i współtwórcą 
eksperymentalnego teatru Cricot 2, powstałego w 1955 roku. Od połowy lat 50-tych uprawiał 
malarstwo informel – spontaniczne, nieskrępowane estetyką. Liczne cykle malarstwa Kantora 
z lat 70-tych i 80-tych wykazują silny związek z jego równoczesną działalnością teatralną. 
W okresie późniejszym artysta poświęcił się głównie teatrowi, zaś do malarstwa powrócił 
w ostatnich latach życia. 
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123
Jan Marcin Szancer
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Akt siedzącej kobiety

węgiel, papier, 68,5 × 49 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: jms.

cena wywoławcza: 3 800 zł

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej akademii. 
Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi czasopisma-
mi, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami i kostiumami dla 
teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. Rozpoznawalne cechy 
stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci, kolorystyka z przewagą brązów.
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124
Jan Lebenstein
(1930 Brześć – 1999 Kraków)

Trophée I, 1965 r.

flamaster, papier, 43 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Lebenstein 65, 
opis. l. d.: Trophée I

cena wywoławcza: 5 000 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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125
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –  
2009 Warszawa)

Szkic do Porwania Europy

pastel, papier, 
wym. arkusza 44 × 29,7 cm
na odwrocie pieczęć Z rysunków 
Franciszka Starowieyskiego oraz podpis: 
potwierdzam autentyczność/T. Starowiey-
ska/Warszawa 2.9.2013

cena wywoławcza: 4 200 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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126
Jan Tarasin
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

Kompozycja  
czarno-czerwona, 1975 r.

gwasz, papier, 38,5 × 28,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: JTarasin 75, 
na odwrocie opis.: 1.8.75

cena wywoławcza: 4 400 zł

W latach 1946–1951 studiował w krakowskiej akademii w pracowniach malarstwa Z. Rad-
nickiego, W. Taranczewskiego i Z. Pronaszki, a także pracowniach grafiki A. Jurkiewicza 
i K. Strzednickiego. Debiutował w roku 1948 podczas I Wystawy Sztuki Nowoczesnej 
w Krakowie. Od roku 1962 należał do Grupy Krakowskiej. W latach 1963–1967 był 
wykładowcą Wydziału Architektury Wnętrz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Następnie 
przeniósł się do Warszawy, by w roku 1974 objąć pracownię malarstwa w tamtejszej akademii. 
W latach 1987–1990 był jej rektorem. Jest laureatem nagrody im. Jana Cybisa z roku 1984. 
Twórczość artysty stoi niejako na pograniczu sztuki przedstawieniowej i abstrakcji. Stopniowe 
upraszczanie form doprowadziło artystę do wypracowania systemu abstrakcyjnych znaków, 
które zastąpiły realne kształty. Pobyt w Chinach i Wietnamie w roku 1962 zaowocował cyklem 
prac z widocznymi wpływami wschodniej kaligrafii. W latach 1974–82 artysta zajmował 
się fotografią przetworzoną metodą serigrafii. Uczestniczył w wielu wystawach zbiorowych 
w kraju i za granicą, miał też przeszło 20 prezentacji indywidualnych.
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127
Kiejstut Bereźnicki
(ur. 1935 r. Poznań)

Nimfy i Satyry, 2000 r.

ołówek, papier, 69 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. dat. i opisany p. d.: Nimfy i Satyry – 
R. 2000/K. Bereźnicki

cena wywoławcza: 1 800 zł

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni S. Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje 
na macierzystej uczelni, a od 1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. Artysta maluje 
przede wszystkim archaizowane martwe natury, często z elementami wanitatywnymi, sceny 
alegoryczne, biblijne oraz portrety o stonowanym kolorycie i metafizycznych korelacjach 
literackich. Czerpie z doświadczeń holenderskich malarzy XVII w. oraz dawnego malarstwa 
gdańskiego. Brał udział w wielu wystawach tak w kraju, jak i za granicą, m.in. w Paryżu 
i San Paulo. Jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz 
nagrody Ministra Kultury i Sztuki.
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129
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna –  
2009 Warszawa)

Szkice, 1985 r.

ołówek, papier, 20,8 × 29,6 cm
sygn. i dat. po prawej: monogram 
wiązany FS 1685

cena wywoławcza: 1 500 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał 
plakat, malarstwo, rysunek, grafikę i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, Francji, Kanadzie 
i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo 
(1973 r.) i Grand Prix za plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem kobiecym, erotyką, 
zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej 
wyobraźni, a charakterystyczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. artysta datował swe 
prace o 300 lat wstecz.

128
Jerzy Nowosielski

(1923 Kraków –  
2011 tamże)

Bez tytułu, 1960 r.

ołówek, papier, 
20,3 × 29,4 cm

sygn. i dat. p. d.: JERZY 
NOWOSIELSKI 1960

Do pracy dołączony 
certyfikat fundacji Jerzego 

Nowosielskiego.

cena wywoławcza: 
1 500 zł

Rozpoczęte w 1940 r.  studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego kontynuował po wojnie w pracowni E. Eibischa. Dyplom 
uzyskał jednak dopiero w 1961 roku. Należał do II Grupy Krakowskiej. W latach 1957–1992 prowadził działalność pedagogiczną w PWSSP 
w Łodzi oraz na 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 barwnych, obwiedzionych linią 
konturu i syntetyzacją form. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych na całym świecie.  
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130
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki/Białoruś – 1997 Gdańsk)

Bez tytułu, 1982 r.

tusz, papier, 22,8 × 23 cm
sygn. i dat. p. d.: R. STRYJEC/1982 (?)

cena wywoławcza: 1 600 zł

131
Ryszard Stryjec

(1932 Lipniszki/Białoruś – 1997 Gdańsk)

Ziemia nieznana

tusz, papier, 29 × 25,5 cm
sygn. po prawej: RYSZARD STRYJEC

cena wywoławcza: 1 500 zł
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132
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki/Białoruś – 1997 Gdańsk)

Koń

tusz, gwasz, papier, 30 × 25,8 cm
sygn. p. d.: R. STRYJEC

cena wywoławcza: 2 000 zł

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.
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133
Hugon Lasecki

(ur. 1932 r. 
Grudziądz)

Konie

tusz, karton, 
70 × 100 cm

sygn. u dołu: Hugon 
Lasecki

cena wywoławcza: 
1 500 zł

134
Hugon Lasecki
(ur. 1932 r. 
Grudziądz)

Bez tytułu

akryl, tektura, 
70 × 100 cm
sygn. p. d.: Hugon 
Lasecki
ubytki farby

cena wywoławcza: 
1 600 zł

Malarz, rysownik, poeta. Kształcił się w PWSSP w Gdańsku, uzyskując w roku 1962 dyplom w pracowni S. Borysowskiego. Po studiach 
związał się z macierzystą uczelnią, pozostając wykładowcą aż do roku 2003. W 1994 r. otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Twórczość 
swoją artysta prezentował dotąd na 49 wystawach indywidualnych i ponad 70 zbiorowych. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, 
m.in. Nagrody Ministra Kultury i Sztuki. Jego prace znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.
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135
Jan Lebenstein
(1930 Brześć – 1999 Kraków)

Bez tytułu, 1965 r.

flamaster, tusz, papier, 27 × 20 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Lebenstein 65

cena wywoławcza: 2 800 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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136
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Meta, 1993 r.

technika mieszana, papier, 50 × 70 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 93

cena wywoławcza: 3 000 zł

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzyskując dyplom w roku 1977 
w pracowni K. Ostrowskiego. Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka religijna to ulubione narzędzia 
artystycznej ekspresji Cześnika. Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nie-
przewidywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej niepokój, który udziela 
się oglądającym. Cześnik brał udział w ponad stu wystawach indywidualnych w galeriach 
na całym świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.
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137
Henryk Cześnik
(ur. 1951 r. Sopot)

Wielka Pardubicka IV, 1993 r.

technika mieszana, papier, 44 × 62 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Cześnik 93

cena wywoławcza: 3 000 zł
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Kształcił się w gdańskiej PWSSP, uzyskując w roku 1981 dyplom w pracowni K. Ostrowskiego. 
Uprawia twórczość w zakresie rzeźby ceramicznej, malarstwa i rysunku. Prace artysty 
prezentowane były na wielu wystawach w kraju i za granicą, zdobywając liczne nagrody 
i wyróżnienia.

138
Kazimierz Kalkowski
(ur. 1954 r. Gdańsk)

Bez tytułu

technika mieszana, papier, 33 × 59 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: Kazimierz Kalkowski

cena wywoławcza: 4 000 zł
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139
Kazimierz Kalkowski
(ur. 1954 r. Gdańsk)

I Ciebie może spotkać szczęście

technika mieszana, papier, 61 × 89 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Kazimierz Kalkowski, opis. 
p. d.: I Ciebie może spotkać szczęście

cena wywoławcza: 6 000 zł
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140
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Bez tytułu, 1985 r.

ołówek, węgiel, gwasz, papier, 
39 × 30 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany 
FS/1685

cena wywoławcza: 2 500 zł

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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141
Franciszek Starowieyski
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Akt, 1985 r.

kredka, gwasz, papier, 39 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: monogram wiązany 
FS 1685

cena wywoławcza: 2 500 zł
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142
Tymon Niesiołowski
(1882 Lwów-1965 Toruń)

Twarz, 1964 r.

odprysk, papier, wym. kompozycji 
19 × 14,5 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Tymon 64
na odwrocie napis ołówkiem: Tymon 
Niesiołowski/odprysk

cena wywoławcza: 1 500 zł

143
Henryk Cześnik

(ur. 1951 Sopot)

Wjazd do Jerusalem, 2001 r.

ołówek, pastel, emulsja, papier, 
45 × 31 cm

sygn. i dat. p. d.: HC 01

cena wywoławcza: 1 400 zł

Studiował na wydziale malarstwa PWSSP w Gdańsku, uzy-
skując dyplom w roku 1977 w pracowni K. Ostrowskiego. 
Obecnie jest profesorem gdańskiej ASP. Mroczny nastrój, 
neurotyczna kreska czy przekornie potraktowana tematyka 
religijna to ulubione narzędzia artystycznej ekspresji Cześnika. 
Jego twórczość jest szalona, oniryczna, pełna pasji i nieprze-
widywalna. Czasem dowcipna, często refleksyjna. Jest w niej 
niepokój, który udziela się oglądającym. Cześnik brał udział 
w ponad stu wystawach indywidualnych w galeriach na całym 
świecie. Jest laureatem licznych nagród artystycznych.
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144
Ryszard Stryjec
(1932 Lipniszki/Białoruś – 1997 Gdańsk)

Śmierć

tusz, papier, wym. arkusza 
20,8 × 14,8 cm
sygn. p. d.: R. STRYJEC

cena wywoławcza: 1 400 zł

Naukę artystyczną rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni. W latach 
1952–1958 studiował w PWSSP w Gdańsku, gdzie, w pracowniach S. Teisseyra i K. Łady-
-Studnickiej, uczył się malarstwa, zaś grafiki – pod okiem Z. Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno malarstwo, rzeźbę, jak i ceramikę. 
Najbardziej znany jest jednak dzięki swoim pracom graficznym. Artysta brał udział w wielu 
wystawach polskich i zagranicznych.
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145
Borys Michalik

(ur. 1969 r. 
Częstochowa)

Pejzaż z martwą 
naturą

pastel, papier, 
57,5 × 73 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. l. d.: 
B. Michalik

cena wywoławcza: 
1 000 zł

146
Borys Michalik
(ur. 1969 r. 
Częstochowa)

Kompozycja 
z czajnikiem

pastel, papier, 
48 × 62 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. l. 
d.: B. Michalik

cena wywoławcza: 
1 000 zł

Absolwent Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie. Malarstwa uczył się u ojca, Mariana Michalika, artysty tworzącego w konwencji 
realizmu magicznego. Uprawia malarstwo olejne i pastelowe.
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147
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Bramy Atlantydy

akwaforta, papier, 17 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. u dołu: T. Sętowski „Bramy Atlanty-
dy” akwaforta EA

cena wywoławcza: 2 300 zł

148
Tomasz Sętowski

(ur. 1961r. Częstochowa)

Księżycowa dama

akwaforta, papier, 18 × 18 cm 
(odcisk płyty)

sygn. i opisany u dołu ołówkiem: T. Sę-
towski „Księżycowa dama” akwaforta EA

cena wywoławcza: 1 000 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne 
i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje z presti-
żowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum 
wyobraźni” (2003 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.



I. PRZED AUKCJĄ
1. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest 
kwotą, od której rozpoczynamy licytację. Obiekty licytowane są w górę, 
tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza 
lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i naliczana jest degresywnie w zależności od 
kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) – w wysokości 
18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt 
nie został sprzedany w ramach aukcji. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Na zakupione obiekty 
wystawiamy faktury VAT marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie 
klienta, najpóźniej siedem dni od daty zapłaty.

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu 
ceny gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca 
oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do 
negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości 
zakupu po cenie wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje 
się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy 
wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli 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 

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA

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



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.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (5)

Gdańsk, 24 września 2016 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą lub e-mailem: gdansk@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: 
Bank Pekao SA 31 1240 5400 1111 0000 4917 5369

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



 

opracowanie katalogu: Agnieszka Chrzanowska, Anna Masztalerz-Gajda, Roman Nielubszyc 

 

zdjęcia: Agnieszka Chrzanowska 

 

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

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

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

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

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

KRAKÓW
SALON SZTUKI 
DAWNEJ
Rynek Główny 43
31-017 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 

ALCHIMOWICZ HIACYNT 15

ANISZEWSKI ZENON 81, 82

ARTYSTA NIEOKREŚLONY:

Lot Victorii 55

Kolumna Zygmunta 96

Słońce znikające za horyzontem  54

AXENTOWICZ TEODOR   32

BERDYSZAK JAN   121

BEREZOWSKA MAJA    63, 64, 65, 66

BEREŹNICKI KIEJSTUT    127

BRAQUE GEORGES   118

BREITENWALD ROMAN   101

CHEREAU JACQUES    53

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW   98

CHRZANOWSKI ANTONI      3

CIEŚLEWICZ ROMAN   114

CZAPSKI JÓZEF   73, 74, 75

CZECHOWICZ JULIUSZ    37

CZERWIŃSKI JERZY    103, 104

CZEŚNIK HENRYK   136, 137, 143

DAUN ALFRED     38

DOBROWOLSKI ADAM    31

DOMINIK TADEUSZ    116

FEDOROWICZ JACEK   109, 110

FILIPKIEWICZ STEFAN    1, 24, 26

FINI LEONOR    40

GĄSIOROWSKI BOGUMIŁ    57

GEPPERT EUGENIUSZ    71

GRABIAŃSKI JANUSZ    61

GRAMATYKA ANTONI   87

GROTT TEODOR      19, 20, 46

GROTTGER ARTUR         12

 

HOFMAN WLASTIMIL    89

KALKOWSKI KAZIMIERZ   138, 139

KAMOCKI STANISŁAW        17, 33

KANTOR TEDEUSZ   122

KIDOŃ JÓZEF    83

KISLING MOJŻESZ    72

KOBYLIŃSKI SZYMON   105, 106

KRYNICKI NIKIFOR   45, 47, 48

LARMESSIN I NICOLAS DE    49

LARMESSIN III NICOLAS DE    52

LASECKI HUGON   133, 134

LEBENSTEIN JAN   124, 135

LENICA JAN    111

LENGREN ZBIGNIEW   107, 108

LÜSCHWITZ-KOREFFSKI ARNOLD    102

ŁADA-MACIĄGOWA MAŁGORZATA    58

ŁADA-STUDNICKA KRYSTYNA    84, 85

ŁAJMING WŁODZIMIERZ   120

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW   76, 117

MALCZEWSKI RAFAŁ    28

MAŁACHOWSKI JAXA SOTER    2, 23

MATEJKO JAN                   7, 8, 9

MICHALIK BORYS    145, 146

MICHAŁOWSKI PIOTR     10, 11, 13

MŁODOŻENIEC JAN   115

MOKWA MARIAN          4

MORYCIŃSKI GRZEGORZ    39

NARTOWSKI TADEUSZ    97

NIESIOŁOWSKI TYMON    5, 41, 79, 80, 142

NOWOSIELSKI JERZY    128

ORŁOWSKI ALEKSANDER    56

PANKIEWICZ JÓZEF    68

 

PŁÓCIENNIK HENRYK   77, 78

POPIEL TADEUSZ           14 

RAPACKI JÓZEF   94, 95

REYZNER MIECZYSŁAW     21

ROGALSKI GUSTAW   99, 100

RUBCZAK JAN         6

SCHIFFER JÓZEF    34

SERAFIN WŁADYSŁAW    30, 36, 44

SĘTOWSKI TOMASZ    147, 148

SICHULSKI KAZIMIERZ          18, 35

STAROWIEYSKI FRANCISZEK   125, 129,  

 140, 141

STRYJEC RYSZARD   130, 131, 132, 144

STUDNICKI JULIUSZ   90, 91

SUCHANEK ANTONI    60, 92, 93

SZANCER JAN MARCIN    123

SZCZODROWSKA-PEPLIŃSKA ELŻBIETA 86, 88

SZMAJ STEFAN    42, 43

ŚWIERZY WALDEMAR    112

TARANCZEWSKI WACŁAW   119

TARASIN JAN   126

TARDIEU JACQUES    51

TETMAJER WŁODZIMIERZ         16

UZIEMBŁO HENRYK    25, 27

WAUMANS CONRAD    50

WAWRZENIECKI MARIAN     29

WEISS WOJCIECH       22, 62

WYCZÓŁKOWSKI LEON   59, 67

ZAK EUGENIUSZ    69, 70

ZAMECZNIK WOJCIECH   113



22 WRZEŚNIA (CZWARTEK) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA VARIA (13)
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AUKCJA W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56



29 PAŹDZIERNIK (SOBOTA) 2016 R. 
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Ryszard Winiarski (1936–2006), Chance in game for three, 1986, akryl, płyta, 49 x 49 cm, sygn. u dołu: Chance in game for three / Winiarski’86



15 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2016 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA VARIA (14)
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8 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2016 R.
 
SOPOCKI DOM AUKCYJNY

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 45

AUKCJA  
DZIEŁ SZTUKI  
W KRAKOWIE

Leon Wyczółkowski (1852–1936)

Portret Juliana Dobrzańskiego  
w wieku dziecięcym

olej, płótno, 45,5 x 31,5 cm
sygn. l.d.: LWyczółkowski

ISBN 978-83-945485-3-7
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