
3

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 
W�KRAKOWIE,�8�PAŹDZIERNIKA�2016

od 1990



Adam Setkowicz, Kościół Mariacki, poz.20



AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
8 PAŹDZIERNIKA (SOBOTA) 2016, GODZ. 17.00

KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 43

tel. 12 429 12 17, 603 368 005
e-mail: krakow@sda.pl

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA:

od 24 września 2016 r. w galerii

poniedziałek – sobota od 11 do 19

Katalog dostępny na stronie: www.sda.pl

PATRONAT MEDIALNY

od 1990



Fragment grafiki komputerowej  
Zdzisława Beksińskiego Głowa z 1998 r., poz. 53



Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszej jesiennej aukcji.
Miłośnikom twórczości Jerzego Kossaka proponujemy dwa imponujących 
rozmiarów płótna: Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy z 1933 r. 
oraz Bitwa pod piramidami z 1928 r. Państwa uwadze polecamy obraz 
olejny Leona Wyczółkowskiego, na którym uwiecznił Juliana Dobrzańskiego 
w wieku dziecięcym. Dla fascynatów tematów tatrzańskich przygotowaliśmy 
przepiękne obrazy Stanisława Gałka – Morskie Oko i niezwykle malarskie 
Owce w Dolinie Pięciu Stawów. Miłośnikom gór na pewno spodobają się 
również obrazy Stefana Filipkiewicza z widokami na Świnicę. Odrobinę 
nostalgii odnajdą Państwo natomiast w pracach Stanisława Kamockiego.

Niewątpliwą gratką na naszej aukcji jest album z akwarelami Adama 
Setkowicza. Jest to zbiór dwunastu prac przedstawiających najważniejsze 
zabytki architektoniczne Krakowa. Spacer zaczyna się przy kościele Ma-
riackim, dalej wiedzie do kościoła św. Barbary, Wawelu, Bramy Floriańskiej 
i innych znanych budowli starego Krakowa, kończy zaś przy murach 
obronnych miasta.

Wielbicielom sztuki awangardowej rekomendujemy prace krakowskiej ar-
tystki Janiny Kraupe-Świderskiej czy świetny collage Włodzimierza Kunza. 
Niezwykły obraz olejny Sad pod Krakowem jest dziełem reprezentanta 
krakowskich kolorystów, Jana Szancenbacha. Z twórców późniejszego 
pokolenia warto zwrócić uwagę na pastel wybitnego artysty Zbysława 
Maciejewskiego.

Nowością na naszej aukcji jest zbiór grafik z lat. 60 i 80., czyli najlepszego 
okresu rozwoju tej techniki w powojennej historii. Lata 60. XX w. to okres 
„odwilży” i związany z nią nurt metaforyczny, reprezentowany u nas przez 
Lucjana Mianowskiego czy Janusza Karwackiego. Inna wielka osobowość 
artystyczna z tego czasu to Stefan Suberlak. Szczególnej uwadze polecamy 
dwie prace Tadeusza Łapińskiego, wybitnego polskiego grafika mieszka-
jącego od lat w Stanach Zjednoczonych. Wśród tej mocnej reprezentacji 
nie mogło zabraknąć Zdzisława Beksińskiego. Na aukcji oferujemy dwie 
prace tego artysty z lat 90.

Ofertę malarską zamykają prace współczesnych krakowskich artystów, 
takich jak Lucyna Patalita czy Władysław Szyszko. Miłośnikom rzeźby 
polecamy natomiast dwie prace jednego z najwybitniejszych współcze-
snych rzeźbiarzy, Bronisława Chromego – wykonaną z brązu i  kamienia 
niewielkich rozmiarów Owcę oraz duży patynowany brąz Kolarze.

Krakowska galeria słynie z pięknej biżuterii. Wybraliśmy dla Państwa 
kilka przedmiotów z naszych zbiorów, które zamieszczone są w końcowej 
części katalogu.

Mam nadzieję, że nasza oferta zainteresuje Państwa, a w konsekwencji 
wzbogaci Państwa kolekcje o nowe dzieła.

Iwona Kozicka

Miłośnikom twórczości Jerzego Kossaka proponujemy dwa imponujących rozmiarów 
płótna: Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy z 1933 r. oraz Bitwa pod piramidami z 
1928 r.
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1
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pastuszek, ok. 1915 r.

olej, płyta, 45 × 46 cm,  
sygn. p.g.: Wlastimil Hofman

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

W latach 1895–1899 studiował w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskie-
go, J. Unierzyckiego i J. Stanisławskiego. Lata 1899–1901 kontynuował naukę w paryskiej 
École des Beaux-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.
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2
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Przedwiośnie na Podhalu

olej, płyta, 66 × 54 cm,  
sygn. l.d.: St. Kamocki

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 33 000 – 40 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. 
Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. W 1920 r. objął katedrę pejzażu na 
ASP w Krakowie. Należał m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” oraz Towarzystwa 
Polska Sztuka Stosowana. Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Był jednym 
z najbardziej utalentowanych uczniów J. Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą 
umiejętność obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Utrwalał widoki 
Wołynia, Podola, Spiszu, Orawy, okolic Krakowa i Zakopanego. Pozostając pod przemożnym 
wpływem sztuki Stanisławskiego, malował gęstą olejną farbą o równomiernym natężeniu barw, 
stosując niewielkie napięcia walorowe. W latach młodzieńczych artysta syntetyzował formy, 
budował kształty dynamicznie kładzioną plamą barwną, traktując dekoracyjnie poszczególne 
elementy pejzażu – drzewa, budynki, chmury. Artyście udało się wyzwolić spod wpływu 
mistrza i stworzyć własny, niepowtarzalny styl malarstwa krajobrazowego
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3
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Obejście kościelne na Pęksowym 
Brzyzku

olej, tektura, 34 × 43,5 cm,  
sygn. l.d.: Kamocki

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 16 000 zł



8 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

4
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Bitwa pod piramidami, 1928 r.

olej, płótno, 98,5 × 149,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1928

Analogiczna praca z 1928 roku 
(100,5 × 149 cm) znajduje się w kolekcji 
Muzeum Narodowego w Warszawie (por. 
Kazimierz Olszański, Jerzy Kossak, Wro-
cław 1992, ilustr. 53 i 54, opis. str. 46)

cena wywoławcza: 98 000 zł
estymacja: 120 000 – 170 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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5
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Roztopy

olej, płótno, 61 × 81 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Stefan Filipkiewicz 1930

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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



10

6
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 Kraków)

Wizja Napoleona w odwrocie  
spod Moskwy, 1933 r.

olej, płótno, 130 × 170 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Kossak 1933

cena wywoławcza: 95 000 zł
estymacja: 120 000 – 180 000 zł

Obrazy poświecone epopei napole-
ońskiej Jerzy Kossak zaczął malować 
ok. 1910 r. W latach 20. i 30. powstają 
najlepsze prace z tego cyklu, wielko-
formatowe, oryginalne, samodzielnie 
skomponowane wg. własnych pomy-
słów. „Wizja Napoleona w odwrocie 
spod Moskwy” jest jednym z ulubionych 
tematów malarskich artysty. Powstało 
wiele prac o tej tematyce zachowanych 
w licznych zbiorach prywatnych oraz 
muzeach, m.in. Muzeum Narodowym 
w Warszawie i w Muzeum Panoramy 
Borodino w Moskwie.
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7
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 Kraków)

Łeb konia

olej, tektura, 31,5 × 25,5 cm,  
sygn. i dat.: Jerzy Kossak 1945

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. Pierwszą wystawę miał w roku 1910 w krakowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W czasie I wojny światowej służył na froncie 
włoskim w randze porucznika pułku ułanów austriackich. Był dwukrotnie żonaty: z pierw-
szego małżeństwa z ziemianką Ewą Kaplińską miał córkę Marię, z drugiego, z Elżbietą 
Dzięciołowską-Śmiałowską dwie córki, Glorię i Simonę. Do końca życia mieszkał wraz 
z drugą żoną i córkami w Kossakówce– rodzinnym domu Kossaków, kupionym jeszcze przez 
dziadka Juliusza. Jego obrazy nawiązywały do czasów napoleońskich i II wojny światowej. 
Brał udział w licznych wystawach. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. Malarstwo 
Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, który wprowadził 
do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich.
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8
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945Kraków)

Przed polowaniem

olej, płótno, 42,5 × 93 cm,  
sygn. l.d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 12 500 zł
estymacja: 15 000 – 23 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierun-
kiem Teodora Axentowicza i Jana Matejki. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach 
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak 
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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9
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Juhas

pastel, tektura, 49 × 34 cm,  
sygn. p.d.: St.Górski

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 u J. Pankiewicza i w latach 1916–17 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie.
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10
Aleksander Augustynowicz
(1865 Iskrzynia – 1944 Warszawa)

Wyczekiwanie

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

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000 zł

W latach 1883–1886 studiował w SSP w Krakowie u F. Szynalewskiego, J. Matejki 
i W. Łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w 1888 r. w pracowni S. Hollósy’ego w Monachium. 
Podróżował do Włoch i Węgier. Mieszkał we Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. Należał m.in. 
do TZSP i ZAP. W 1896 r. otrzymał złoty medal na Międzynarodowej Wystawie w Berlinie. 
W roku 1937 odznaczony Złotym Krzyżm Zasługi z okazji 50-lecia twórczości. Tematem jego 
prac były pejzaże, portrety, sceny rodzajowe oraz kwiaty. Posługiwał się głównie akwarelą. 
Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, jak 
również Muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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11
Leon Wyczółkowski
(1852–1936)

Portret Juliana Dobrzańskiego

olej, płótno, 45,5 × 31,5 cm,  
sygn. l.d. L. Wyczółkowski,  
na odwrociu Leon Wyczółkowski,  
mal. w r. 1879–1880

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 160 000 – 220 000 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 War-
szawy, 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.

Do prezentowanego obrazu dołączona jest ekspertyza z Fundacji Monumentis Patria 
z Krakowa, z której wynika, że portret powstał najprawdopodobniej w czasie dwuletniego 
pobytu Leona Wyczółkowskiego we Lwowie pod koniec lat 70. XIX w. Ojciec portretowanego 
chłopca Stanisław Dobrzański (1847–1880) był dyrektorem tamtejszego teatru, a matka 
Maria Kwiecińska (1843–1890) była śpiewaczką operową. Sportretowany chłopczyk, póxniej 
również został aktorem, występował w teatrach Wilna, Lwowa, Krakowa i Warszawy. Uznanie 
publiczności przyniosły mu głównie role komediowe w sztukach, m.in.: Aleksandra Fredry 
i Gabrieli Zapolskiej. Obraz był pokazany na wystawie: „Leon Wyczółkowski 1852–1936, 
w 70. rocznice śmierci artysty”. Dodatkowo dołączona dokumentacja prac konserwatorsko-
-restauratorskich, wykonanych przez prof.dr hab.Dariusza Markowskiego.
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12
Stanisław Gałek
(1876–1961)

Morskie oko, 1928 r.

olej, tektura, 34,5 × 50 cm,  
sygn. i dat. l.d.: St. Gałek/1928

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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13
Stanisław Gałek
(1876–1961)

Owce w Dolinie  
Pięciu Stawów, 1919 r.

olej, płótno naklejone  
na płytę, 75 × 96 cm,  
sygn. i dat. p.d.: St. Gałek 1919

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000 zł

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował 
także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety
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14
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Pejzaż z Kalwarii

akwarela, papier, 24 × 34 cm,  
sygn. l.d.: WW

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

Malarstwo studiował w latach 1891–1895 w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u Łuszczkiewicza, Matejki i Wyczółkowskiego. W 1896 udał się w podróż artystyczną po 
Europie. W latach 1901–1902 kontynuował naukę w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1907 r. 
rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, a w 1913 otrzymał 
nominację na profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 
1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a od 1909 r. jego prezesem. 
Malował pejzaże, portrety, akty. Wpływ na jego malarstwo wywarła twórczość Muncha, 
Malczewskiego. W 1936 został odznaczony Złotym Wawrzynem Akademickiej Polskiej 
Akademii Literatury za wybitne zasługi dla polskiej sztuki.
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15
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Widok z Bystrej na Świnicę, 
1928 r.

akwarela, papier, 47 × 66 cm, sygn. 
i dat. p.d.: Stefan Filipkiewicz 1928

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 15 000 zł

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



22 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

16
Stanisław Górski
(1887–1955)

Stary Józwa nad Morskim Okiem

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

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909–14 u J. Pankiewicza i w latach 1916–17 
u T. Axentowicza. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, 
studia portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie.
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17
Wincenty Wodzinowski
(1866–1940)

Po żniwach

olej, tektura, 49 × 66 cm,  
sygn. p.d.: W.Wodzinowski

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił 
do kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Przez 20 lat od 1896 wykładał na 
Wyższych Kursach dla Kobiet im. Adriana Baranieckiego. Był kilkakrotnie nagradzany m.in. 
w 1894r. otrzymał srebrny medal na wystawie w Chicago. W czasie I wojny światowej walczył 
w Legionach Polskich. Na krakowskich Azorach (Prądnik Biały) jest ulica jego imienia. 
Malował portrety, obrazy religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka 
etnograficzna. Postrzegał wieś, jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto 
i jego kulturę. Jako jeden z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował 
barwne sceny z życia chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w kra-
kowskim TPSP, gdzie wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. 
Przez całe swoje życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym 
upodobaniem i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając 
barwą i duktem pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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18
Jadwiga Matawowska
(1874–1963)

Gladiole

olej, deska, 48,5 × 69 cm,  
sygn. p.d.: Matawowska

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

Artystka polska, od lat 20. XX w. mieszkająca w Paryżu. Specjalizowała się w głównie 
w portretach arystokracji. Na naszej aukcji prezentujemy rzadszy w doroku artystki motyw 
kwiatowy.
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19
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków – 1951)

Dalie w zielonej wazie

olej, płótno, 96 × 67 cm,  
sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 
1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, głównie 
w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował 
się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże 
tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
Rzadziej malował martwe natury, czy kompozycje figuralne.
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20
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 Kraków)

Architektury Krakowa, ok. 1940 r.

Album z akwarelami, 12 sztuk 

cena wywoławcza: 30 000
estymacja: 35 000 – 42 000 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierun-
kiem Teodora Axentowicza i Jana Matejki. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach 
ilustrowanych i kart pocztowych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak 
sanny, zaprzęgi konne i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu
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Kościół Św. Barbary

akwarela, papier, 18 × 13,5 cm, sygn. p.d.: A. Setkowicz

Wawel

akwarela, papier, 20 × 13 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Brama Floriańska

akwarela, papier, 18 × 13 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Kościół Mariacki

akwarela, papier, 20 × 13 cm, sygn. p.d.: A. Setkowicz
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Kurza Stopka na Wawelu

akwarela, papier, 20,5 × 13 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Furmanka pod kościołem

akwarela, papier, 20 × 13 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Kościół Św. Wojciecha

akwarela, papier, 18 × 13,5 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Pomnik Adama Mickiewicza

akwarela, papier, 18 × 13,5 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz
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Widok na wieże kościoła Maraickiego

akwarela, papier, 18 × 13 cm, sygn. p.d.: A. Setkowicz

Kościół Św. Marka

akwarela, papier, 18 × 13,5 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz

Mury obronne

akwarela, papier, 20 × 13 cm, sygn. p.d.: A. Setkowicz

Brama Floriańska zimą

akwarela, papier, 15 × 15,3 cm, sygn. l.d.: A. Setkowicz
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21
Stanisław Gibiński
(1882–1971)

Pejzaż zimowy

akwarela, papier, 20 × 35 cm,  
sygn. l.d.: St. Gibiński

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych podjął w 1908 r. u Juliana Fałata. W czasie 
I wojny światowej służył w legionach. W malarstwie używał zarówno farb olejnych, jak i akwa-
reli. Malował głównie pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury. Wystawiał w Towarzystwie 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Artysta po mistrzowsku odtwarzał nastrojowość ukazywanych 
sytuacji. Świetnie posługiwał się akwarelą. Do końca swej działalności pozostawał pod 
wyraźnym wpływem swego nauczyciela Juliana Fałata.
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22
Stanisław Gibiński
(1882–1971)

Zimowy zwiad

akwarela, papier, 48 × 67 cm,  
sygn. l.d.: S Gibiński

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 – 8 000 zł
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23
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 Kraków)

Pejzaż włoski

akwarela, papier, 9,5 × 12,5 cm,  
sygn. l.d.: B.RYCHTER-JANOWSKA

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

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m. in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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24
Soter Jaxa-Małachowski 
(1867–1952)

Orłowo, 1923 r.

gwasz, papier, 16 × 23,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: S. Jaxa 1923

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500 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, skąd na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. W latach 1905, 
1925 i 1928 podróżował do Włoch. Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie, War-
szawie, Łodzi, Poznaniu i Lwowie. Jego monograficzne wystawy miały miejsce w Krakowie. 
Artysta uprawiał głównie malarstwo pejzażowe, specjalizując się w pejzażach morskich 
i nokturnach. To właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu sławę. Po I wojnie światowej 
stał się jednym z najpopularniejszych malarzy polskiego wybrzeża, gdzie znajdował inspirację 
do swych obrazów, dokumentując w nich nadmorskie krajobrazy i pracę rybaków. Obecnie 
jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych oraz w wielu muzeach (m.in.: w Lwowskiej 
Galerii Obrazów, Muzeum Narodowym w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Miasta Gdyni oraz 
w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku).



34 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

25
Marian Szczerbiński 
(1900–1981)

Pejzaż

olej, tektura, 53 × 70 cm,  
sygn. l.d.: M Szczerbiński

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 500- 4 500 zł

Artysta związany ze środowiskiem krakowskim. Głównie posługiwał się techniką pastelu, 
w której tworzył wiele martwych natur z kwiatami. Ulubionym tematem były mimozy. Na 
naszej aukcji prezentujemy obrazy o rzadszej tematyce, wykonane w technice olejnej, róże 
i urokliwy pejzaż podmiejski.
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26
Stanisław Borysowski 
(1906–1988)

Pejzaż zimowy

olej, płótno, 60 × 69 cm,  
sygn. p.d.: Borysowski

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 500–5 500 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jarockiego, 
I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu u J. Pan-
kiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS w Warszawie. 
Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. Po wojnie objął ka-
tedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był jednym z zało-
życieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych w kraju, uczestniczył też w licznych 
ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu 
na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937r. i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. 
Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, doskonałe wyczucie barw przy 
schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy charakterystyczne malarstwa 
Borysowskiego.
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27
Adam Bunsch 
(1896 Kraków – 1969 Kraków)

Portret dziewczyny, 1969 r.

olej, płótno, 70 × 50 cm,  
sygn. l.d.: Adam Bunsch 16 II 1969

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000–8 000 zł

Odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
w pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany 
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. Odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie 
lat 50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki 
w technice akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, wyobrażeniami 
zwierząt i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne i symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże dla wielu kościołów w Polsce. Uprawiał drzeworyt barwny 
inspirowany sztuką japońską.
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28
Katarzyna Karpowicz 
(ur. 1985)

Sięgając chmur, 2016 r.

olej, płótno, 70 × 50 cm,  
sygn. p.d.: Kat. Karpowicz 16

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

Artystka urodzona w znanej krakowskiej rodzinie malarskiej. Maluje Mama Anna Kar-
powicz, malował Tata Sławomir Karpowicz oraz maluje siostra Joanna. Wychowanie 
w takim artystycznym klimacie na pewno nie pozostaje bez wpływu na wybór życiowej 
drogi. Artystka w roku 2005 ukończyła z wyróżnieniem krakowskie Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych, następnie dostała się na Wydział Malarstwa rodzimej Akademii Sztuk 
Pięknych, którą ukończyła w 2010 r., studiując w pracowniach prof. Grzegorza Bednarskiego 
i prof. Leszka Misiaka. Katarzyna Karpowicz mieszka w Krakowie. Jak pisze prof. Stanisłąw 
Tabisz „Oniryczny klimat i specyficzna figuracja przybliżają malarstwo artystki do płócien 
Balthusa.” Artystka posiada niesamowitą wrażliwość, którą czuje widz oglądając jej obrazy. 
Mimo młodego wieku Katarzyna Karpowicz zdobyła już wiele nagród krajowych oraz brała 
udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w Polsce i za granicą.
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29
Jerzy Karszniewicz
(1878–1945)

Kościółek

olej, płyta, 40 × 50 cm,  
sygn. l.d.: J Karszniewicz

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

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1895–1901 u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Mehof-
fera. Należał tez do uczniów J. Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ na późniejszą 
twórczość artysty. Naukę kontynuował w paryskiej École des Beaux-Arts u J. L. Gérôme’a. 
Był członkiem cechu „Jednoróg”, Grupy „Zero” i Powszechnego Związku Artystów Polskich 
Niezależnych. Uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim TPSP, w warszawskiej 
Zachęcie, w Poznaniu, czy we Lwowie. Pierwsza indywidualna wystawa artysty miała 
miejsce w 1933 roku w TPSP w Krakowie. Twórczość Karszniewicza to przede wszystkim 
malarstwo pejzażowe, przeważnie ukazujące widoki okolic Krakowa. Malował szerokimi 
i miękkimi plamami barwnymi, zazwyczaj na niewielkich formatach



39AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

30
Michał Stańko
(1901 Sosnowiec – 1969 Zakopane)

Szałas w górach

olej, sklejka, 15,5 × 19 cm,  
sygn. p.d.: M.Stańko

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

Młode lata spędził w Miechowie. W czasie I wojny walczył w Legionach. Około 1930 r. osiadł 
w Zakopanem, gdzie m.in. współpracował z J. Kotarbińskim przy polichromii w zakopiańskim 
kościele parafialnym. W drugiej połowie lat trzydziestych mieszkał w Sosnowcu. Był członkiem 
Szczepu Rogate Serce S. Szukalskiego. Jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 
1939 roku. W latach 1942–43 wykonywał polichromię w kościele w Koziegłowach koło 
Częstochowy. Krótko pracował w Strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale Kultury. Po 
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie 
z Zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, 
tatrzańską. Malował również martwe natury i akty, posługując się techniką olejną i akwarelą.
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31
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 Otwock)

Rabin z pismem, 1980 r.

olej, płótno, 92 × 60 cm,  
sygn. l.d.: M. Lachur, na odwrocie 1980

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 18 000 zł

Młodszy brat Zdzisława Lachura. Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich Artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów Rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głównie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się m.in. w Muzeum 
Okręgowym w Bilesku-Białej, Muzeum Okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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Erno Erb
(1878 Lwów – 1943 Lwów)

Przekupki lwowskie

olej, tektura, 25 × 35 cm,  
sygn. l.d.: E. Erb

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000–10 000 zł

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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33
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

W kościele

akwarela, papier, 19,5 × 15,5 cm

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 600- 3 000 zł

34
Nikifor Krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Kościół w miasteczku

akwarela, papier, 22,5 × 16 cm, z tyłu 
pieczątka Nikifor – Artysta, Krynica-Wieś, 
napis odręczny Krynica 1965, zakup 
u Nikifora

cena wywoławcza: 2 300 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek 
cierpiący na zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace 
powstały około 1917 roku i nawiązywały do malarstwa iko-
nowego. 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 niezrozu-
miałymi ciągami drukowanych liter. Zauważony w 1932 
roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk 
Museum w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane 
w Hajfie, Jerozolimie, Frankfurcie, Baden-Baden, Ha-
nowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londynie. W 1967 
roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną 
wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum 
w Krynicy.
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35
Marian Szczerbiński
(1900–1981)

Żółte róże

olej, tektura, 48 × 68 cm,  
sygn. p.d.: M Szczerbiński

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 3 600 – 4 500 zł

Artysta związany ze środowiskiem krakowskim. Głównie posługiwał się techniką pastelu, 
w której tworzył wiele martwych natur z kwiatami. Ulubionym tematem były mimozy. Na 
naszej aukcji prezentujemy obrazy o rzadszej tematyce, wykonane w technice olejnej, róże 
i urokliwy pejzaż podmiejski.
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36
Nathan Gutman
(1898–1987)

Pejzaż południowy

olej, płótno, 48 × 58 cm,  
sygn. l.d.: N.Gutman

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

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w latach 1929–33. Później 
wyjechał na krótko do Rosji, gdzie wystawiał swe prace w Muzeum Rewolucji w Mińsku. Po 
wojnie powrócił do Warszawy, żeby wkrótce potem emigrować do Paryża. Najwięjszy zbiór 
prac artysty znajduje się w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie.
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37
Zygmunt Landau
(1898 Łódź – 1962 Tel Aviw)

Pejzaż

olej, płyta, 48 × 61 cm,  
sygn. l.d.: Landau

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 8 500 zł

Zygmunt Landau naukę malarstwa rozpoczął w Łodzi, zapewne w pracowni J.Kacenbogena. 
Od roku 1919 przebywał w Paryżu. Związany był z kręgiem artystów École de Paris, przyjaźnił 
się z A. Modiglianim i M. Kislingiem. Po wojnie przebywał także w Nicei i Saint-Tropez. 
W 1921 po raz pierwszy swoje obrazy zaprezentował na wystawach malarzy żydowskich 
w Warszawie i w Łodzi. Później wystawiał, m.in. na paryskim Salonie Niezależnych, Salonie 
Jesiennym. Malował pejzaże, we wcześniejszym okresie zdradzające wyraźną fascynację 
sztuką Cezanne’a, tworzył też kompozycje figuralne, martwe natury, kwiaty oraz portrety 
inspirowane często twórczością Modiglianiego i Kislinga.
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38
Artysta nieokreślony
XX w.

Kot stajenny, 1906 r.

olej, tektura, 30,3, x 24 cm,  
sygn. p.d.: 1906 VI/XI

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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39
Konrad Srzednicki
(1894 Wysokie Mazowieckie – 
1993 Kraków)

Kot nadmorski

akwaforta, 35,5 × 49 cm,  
sygn. p.d.: Konrad Srzednicki 
Publikowana: 
Konrad Srzednicki, Poeta grafiki, 
Międzynarodowe Centrum Kultury, 
Kraków, Rynek Główny 25, 11.09.2009 
– 15.11.2009, str. 78

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

Studiował w prywatnej Szkole Malarstwa i Rysunku Konrada Krzyżanowskiego (1921–1924), 
następnie w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie (1924–1930, dyplom 1936). W latach 
1928–1939 pracował w Katedrze Grafiki Artystycznej macierzystej uczelni. W 1939 
został powołany na profesora grafiki w ASP w Krakowie, gdzie – poza latami II wojny 
światowej – pracował do 1965. Pełnił w tej uczelni funkcje kierownika Katedry Grafiki 
(1945–1950), rektora (1951–1952), dziekana Wydziału Grafiki (1961–1964). Był człon-
kiem Stowarzyszenia „Ryt” (1929–1939) i grupy „9 grafików” (1952–1960). W 1965 został 
członkiem honorowym Akademii Sztuk Pięknych we Florencji. Był też członkiem Komitetu 
Organizacyjnego Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, w latach 1966–1970 
jego sekretarzem generalnym. Zdobył liczne nagrody, m. in. na Międzynarodowej Wysta-
wie „Sztuka i Technika”, Paryż 1937, na Światowej Wystawie Grafiki, Londyn 1962, na 
I Międzynarodowym Biennale Grafiki, Kraków 1966, złoty medal na III Międzynarodowym 
Salonie Sztuk Plastycznych, Victoria 1968 (Brazylia). Zajmował się malarstwem i grafiką 
warsztatową (litografia, techniki metalowe, rzadziej drzeworyt). Jego kompozycje, głównie 
w technikach metalowych, bazowały na doskonałym warsztacie. Artysta chętnie stosował 
duże formaty i kolor. Figuralne sceny rozgrywają się w odrealnionym świecie idylli, często 
nawiązują do mitów śródziemnomorskich i dziedzictwa kulturowego świata antycznego.
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40
Zbysław Maciejewski
(1946–1999)

Łąka

pastel, papier, 49 × 67 cm,  
sygn. p.d.: ZbMaciejewski

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 500 – 10 500 zł

Studiował na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1963–1969, dyplom uzyskał 
w pracowni Wacława Taranczewskiego. Tuż po studiach, oprócz malarstwa, zajmował się 
również scenografią i konserwacją zabytków. W 1973 podjął pracę pedagogiczną na Wydziale 
Garfiki macierzystej uczelni, gdzie uczył malarstwa aż do śmierci, od 1989 jako profesor. W la-
tach 90. Był również profesorem Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Od wczesnego 
etapu twórczości był artystą wybijającym się wśród malarzy swojej generacji. W latach 70. 
Skupił uwagę głównie na człowieku i figurze ludzkiej, tworząc portrety, autoportrety, erotyki. Od 
lat 80. częściej malował w plenerze. Dużo podróżował, zwłaszcza na południe Europy, gdzie 
inspirowały go ogrody, egzotyczna roślinność, „obce” światło i architektura. Również z tego 
czasu pochodzi prezentowany na aukcji obraz przedstawiający łąkę pełną polnych kwiatów. 
W niemal całym swoim dorobku chętnie nawiązywał do sztuki okresu Młodej Polski. 
Maciejewski był erudytą i estetą, miłośnikiem starego warsztatu, jest uważany za kontynu-
atora polskiego modernizmu. W 1998 został laureatem Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza, 
przyznawanej przez krakowski oddział ZPAP.
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41
Jan Szancenbach  
(1928 Kraków – 1998 Kraków)

Sad pod Krakowem, 1989 r.

olej, płótno, 59 × 67 cm,  
sygn. p.d.: Szancenbach, na odwrociu 
tytuł i data 1989

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

W latach 1949–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię na 
Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem krakowskiej ASP. Tytuł profesora 
otrzymał w roku 1986. W twórczości artysty dominują pejzaże, martwe natury i portrety. 
Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne formy, przesycone są 
niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach, m.in. 
w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz w wielu muzeach w Polsce.
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42
Witold Pałka
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

W kawiarni, 2008 r.

olej, płótno, 39 × 49 cm,  
sygn.i dat. p.g.: PałkaW/2008

cena wywoławcza: 13 000 zł
estymacja: 16 000 – 20 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach 
profesorów: E. Eibischa, J. Fedkowicza oraz W. Taranczewskiego. Dyplom otrzymał w 1953 
roku. Przez wiele lat pełnił funkcję przewodniczącego Rady Artystycznej Malarzy w Zarządzie 
Okręgu ZPAP w Katowicach, gdzie mieszkał i pracował do końca życia. Był członkiem 
Grupy „Arkat” w latach 1965–1967. W 2008 r. otrzymał wyróżnienie – Srebrny Medal 
GLORIA ARTIS. Obrazy Pałki znajdują się w zbiorach muzeów we Wrocławiu, Szczecinie, 
Bytomiu, Chorzowie, Gliwicach, Galerii Sztuki Współczesnej „Zachęta” w Warszawie oraz 
w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Wielka Brytania, Australia, Kanada, USA, 
Niemcy, Szwecja, Francja, Szwajcaria, Czechy, Holandia). Przewodnim motywem prac Pałki 
są wnętrza architektoniczne, przeważnie wypełnione ludzkimi postaciami. Traktowane są one 
przez artystę nie tylko dosłownie, ale i metaforycznie, jako wnętrza ludzkie. Artysta operuje 
mocno kontrastującymi ze sobą barwami. „Człowiek oglądając obraz powinien się cieszyć. 
Malarstwo ma nadać życiu koloryt” – podkreślał artysta. Zafascynowany nurtem dwudziesto-
wiecznego koloryzmu Witold Pałka był wybitnym jego współczesnym reprezentantem. Pałka 
był kolorystą, nie bał się intensywnych i żywych barw. Z jego płócien spoglądają modystki, 
eleganccy panowie w melonikach, publiczność na koncertach i w kuluarach teatru napawa 
się smakiem sztuki. Pałka to też malarze i modelki, kawiarniane życie krakowskiej bohemy 
lat 30. Wszystkie te motywy znajdziemy na obydwu prezentowanych tutaj obrazach.
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43
Witold Pałka
(1928 Mała Dąbrówka – 2013 Katowice)

Orkiestra, 2011 r.

olej, płótno, 50 × 60 cm,  
sygn. p.g.: Pałka W. 2011

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 29 000 – 35 000 zł
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44
Janina Kraupe-Świderska
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Błyski nocy, 1976 r.

olej, płótno, 93 × 58 cm,  
sygn. p.d.: J. Kraupe, na odwrociu  
napis autorski JANINA KRAUPE BŁYSKI 
NOCY OLEJ 1976

cena wywoławcza: 9 500
estymacja: 12 000 – 18 000 zł

W 1938 r. rozpoczęła naukę w krakowskiej ASP, studiując pod kierunkiem P. Dadleza. 
W latach 1940–41 kontynuowała studia u prof. F. Pastucha w Kunstgewerbeschule. Po 
zakończeniu wojny wróciła na ASP i uczęszczała do pracowni E. Eibischa oraz W. Taran-
czewskiego. Dyplom uzyskała w 1955 r. W latach 1942–43 brała czynny udział w pracach 
teatru konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Od 1958 r. była członkinią Grupy Krakowskiej. 
W 1948 r. rozpoczęła pracę dydaktyczną w krakowskiej ASP, a w roku 1980 została 
mianowana profesorem zwyczajnym. Jest jedną z najciekawszych artystek II połowy XX wieku. 
Jej twórczość określana jest mianem ezoteryczno-magicznej. Artystkę fascynowało, jak sama 
pisała: To, co jest zmienne, nieuchwytne, rozgrywające się w różnych planach, istniejące 
w różnych czasach, kojarzone w wyobraźni nie tylko jako obrazy, ale jako znaki, symbole, 
zapisy; cała domena muzyki, poznawalnej jedynie w czasie (...). Janina Kraupe-Świderska 
kilkakrotnie reprezentowała Polskę na wystawach międzynarodowych: Biennale Sztuki 
w Saõ Paulo (1965), Biennale Sztuki w Wenecji (1952, 1978), EXPO w Sewilli (1992). 
Otrzymała wiele nagród artystycznych, między innymi: kilkakrotnie medale Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1974), Złotą Odznakę 
Związku Polskich Artystów Plastyków (1977), Nagrodę I stopnia Ministra Kultury i Sztuki 
(1984), Nagrodę Miasta Krakowa (1997). W ostatnich latach odbyły się dwie wystawy 
podsumowujące dorobek artystki; przygotowały je: poznańskie: ABC Gallery oraz Galeria 
Miejska Arsenał (2003), a także krakowskie Muzeum Narodowe (2006); z obu okazji 
wydano obszerne katalogi. W Krakowie ponadto z okazji 85. urodzin malarki uhonorowano 
ją Medalem Akademii Sztuk Pięknych.
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45
Janina Kraupe-Świderska
(1921 Sosnowiec – 2016 Kraków)

Październik w Zawoi, 2001 r.

olej, płótno, 100 × 70 cm,  
sygn. p.d.: J. Kraupe, na odwrociu napis 
autorski JANINA KRAUPE, PAŹDZIERNIK 
Z ZAWOI OLEJ 2001

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 12 000 – 18 000 zł
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46
Włodzimierz Kunz
(1926–2002)

Martwa natura

collage, 66 × 86 cm,  
sygn. l.d.: Wł. Kunz

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 – 9 500 zł

Urodził się w Dąbrowie Tarnowskiej. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie w latach 
1948–54. Dyplom otrzymał w pracowni Hanny Rudzkiej – Cybis. W latach 1953–1996 
pracował jako pedagog w macierzystej uczelni. W latach 1980–86 i 1993–96 był jej rektorem. 
Pod koniec lat 50. wystawiał z grupą MARG. Od 1966 członek Komitetu Organizacyjnego 
Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krakowie, w tej i następnej dekadzie znany był 
głównie z kompozycji litograficznych łączonych z collage’em i rysunkiem.
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47
Stanisław Rodziński
(ur. 1940)

Nawojowa późny wieczór, 2008 r.

olej, płótno, 81 × 100 cm,  
sygn. na odwrocie: ST.RODZIŃSKI/
NAWOJOWA-PÓŹNY WIECZÓR/2008

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie; dyplom uzyskał w pracowni Emila 
Krchy w 1963 roku. Tuż po studiach rozpoczął pracę pedagogiczną: najpierw w krakowskim 
Liceum Sztuk Plastycznych, następnie we wrocławskiej PWSSP (1972–1980) i krakowskiej 
ASP (od roku 1981), gdzie w latach 1993–96 pełnił funkcję dziekana Wydziału Malarstwa, 
a w latach 1996–2002 funkcję rektora. Maluje obrazy olejne, akwarele, gwasze, pastele. 
Sztuka Rodzińskiego nawiązuje do estetyki polskiego koloryzmu. Poczucie wspólnoty łączy 
go z osobą i twórczością Józefa Czapskiego. Podkreśla, że duże znaczenie w dojrzewaniu 
artystycznym miała dla niego znajomość sztuki i esejów tego artysty oraz osobista z nim 
znajomość. W dotychczasowym dorobku Rodzińskiego można wyodrębnić dwa wiodące 
obszary zainteresowań: pejzaż i, jak to określił Jerzy Nowosielski, „dramat chrystologiczny”. 
Artysta nie dąży jednak do oddania realiów, mówi: że kieruje się wzruszeniem – obraz rodzi 
się z konkretnego przeżycia. Pozostaje zapisem chwili, emocji, ale – ostatecznie – także 
czymś więcej. Tak jest również w przypadku prezentowanego na aukcji obrazu. Oprócz 
ogromnego dorobku artystycznego Profesor Rodziński jest również krytykiem sztuki i autorem 
wielu publikacji na jej temat.
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48
Bolesław Oleszko
(1934–2014)

Pejzaż przybrzeżny, 1999 r.

olej, płótno, 105 × 90 cm,  
sygn. p.d.: OB. 1999

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000 zł

Studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczął w 1954 r. Dyplom obronił w roku 
1960 w pracowni Prof. Mieczysława Wejmana i doc. Macieja Makarewicza. W późniejszych 
latach został asystentem, a następnie profesorem zwyczajnym tejże uczelni. Od czasu 
skończenia studiów należał do ZPAP. Twórczość Oleszki jest bardzo zróżnicowana. Jest 
autorem wielu obrazów, grafik, polichromii, ale również tablic literniczo-rzeźbiarskich. My 
prezentujemy Państwu dwa obrazy olejne tego artysty.
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49
Bolesław Oleszko
(1934–2014)

Walka, 2003 r.

olej, płótno, 90,5 × 71,5 cm,  
sygn. p.d.: OB. 2003

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 500 – 9 500 zł
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50
Zbigniew Jeżo
(1934–1989)

Monotypia, 1984 r.

monotypia, 75 × 50 cm,  
sygn. l.d.: Monotypia e/01, śr.d. in 
format, p.d.: Zbig.Jeżo 84

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 3 500 zł

Artysta grafik, jako 15-letni uczeń PLSP w Zamościu aresztowany za działalność antypań-
stwową, wieziony na Zamku. Ukończył ASP w Krakowie, gdzie pozostał jako wykładowca.
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51
Wiesław Obrzydowski
(ur. 1938)

Portret podwójny

olej, płótno, 100 × 81 cm,  
sygn. i dat. l.g.: W.O 2017

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

Artysta urodzony w Krakowie. Studiował na Wydziale Malarstwa ASP rodzimej uczelni, pod 
kierunkiem: W. Taranczewskiego, T. Łakomskiego i Cz. Rzepińskiego. W 1966 otrzymał 
dyplom w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Jest przedstawicielem „nowej ekspresji”, 
prekursor transawangardy, kierunku rozwijającego się równolegle w Europie i Stanach 
Zjednoczonych. Do początku lat 80. Jego twórczość pozostawała w cieniu życia artystycznego. 
Artysta nie mieścił się w kanonach awangardowych poszukiwań sztuki lat 60. i 70. W roku 
1987 jego prace wystawiane były w ramach ekspozycji „Realizm radykalny, abstrakcja 
konkretna” w Muzeum Narodowym w Warszawie. W 1989 roku sopockie BWA zorganizowało 
retrospektywną wystawę jego prac. Na początku lat 80. Został uznany za prekursora „polskiej 
ekspresji” i kontynuatora figuracji lat 50. Wtedy to artysta spalił prawie wszystkie dzieła, 
które powstały w latach 1966–68 i zaczął przeciwstawiać się obowiązującemu koloryzmowi. 
Prace artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, w Muzeum Śląskim 
w Katowicach, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz w licznych kolekcjach 
prywatnych w kraju i zagranicą.
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52
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Głowa w bandażu

grafika komputerowa, 44 × 58 cm,  
sygn. l.d.: PO974, sr.d.: 1/25,  
p.d.: Beksiński

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Urodził się w Sanoku. W latach 1947–1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. Przez kilka następnych lat pracował w zawodzie. Zainteresował się wówczas 
fotografią artystyczną, rozpoczął również pierwsze próby rysunkowe i malarskie. W 1955 r. 
powrócił do rodzinnego domu w Sanoku. Był artystą-samoukiem. Działalność artystyczną roz-
poczynał od fotogramów i fotomontaży, później tworzył dzieła z pogranicza malarstwa i rzeźby, 
by następnie zając się głownie rysunkiem. Od połowy lat 70-tych Beksiński zajmuje się prawie 
wyłącznie malarstwem olejnym, używając specyficznej sobie techniki. Po latach ten okres (do 
początku lat 80-tych) nazwie,, okresem fantastycznym”. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi 
się na stałe do Warszawy. Nawiązuje kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmochowskim. 
Wystawiał we Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 
r. Muzeum Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę 
artysty. Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. 
W kolażach, które tworzył przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe. 
Zmarł tragicznie 22 lutego 2005 roku.
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53
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Głowa, 1998 r.

grafika komputerowa, 55 × 42 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Beksiński 98

cena wywoławcza: 8 800 zł
estymacja: 10 500 – 15 000 zł
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54
Tadeusz Łapiński
(ur. 1928 Rawa Mazowiecka)

Teatr Groteska, 1957 r.

litografia, 53 × 65 cm, 1957 r.,  
sygn. l.d. litograph.3/12, śr.d. Teatr 
Groteska, p.d.: T Łapiński 1957

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 7 500 zł

W latach 1949–1955 studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem Artura Nachta-
-Samborskiego i Józefa Pakulskiego. Jeszcze przed otrzymaniem dyplomu został członkiem 
ZPAP w uznaniu prac niefiguratywnych. Od 1958 roku artysta poświęcił się głównie 
litografii. W 1963 roku artysta wyjechał do USA, gdzie zamieszkał na stałe. Od 1972 roku 
jest profesorem zwyczajnym malarstwa na Wydziale Sztuki College Park Uniwersytetu 
Stanu Maryland w USA. Jest członkiem senatu tej uczelni. Wystawy jego grafik w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku w 1962 r., w Whitney Museum, a także w Muzeum 
Sztuki Amerykańskiej w Waszyngtonie utorowały Łapińskiemu drogę światowej kariery. 
Prace artysty znajdują się w wielu czołowych muzeach na całym świecie oraz w kolekcjach 
prywatnych.
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55
Tadeusz Łapiński
(ur. 1928 Rawa Mazowiecka)

Perpetual mobile

litografia barwna, 110 × 67 cm,  
sygn. p.d. Tad Łapiński 12, l.d.colour 
litograph 19/20, śr. Perpetual mobile 
Publikowany: 
Tadeusz Łapiński, Przestrzeń nieskoń-
czona, retrospektywa twórczości z lat 
1953–2003, Galeria Sztuki Współczesnej 
ESTA, Gliwice 2007, s. 87

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 500 – 13 500 zł

Tadeusz Łapiński wystawiał swoje prace na przeszło 150 wystawach indywidualnych, m.in. 
w Nowym Jorku, Waszyngtonie, Sao Paulo, Muzeum Tienjin – Chiny. W Polsce jego sztuka 
prezentowana była w muzeach okręgowych w Toruniu, Płocku, Koninie, Żyrardowie oraz 
w Warce. Prace artysty znajdują się w zbiorach wielu czołowych muzeów na świecie, m.in. 
w Nowojorskim Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Narodowym w Warszawie, Narodo-
wym Centralnym Instytucie Sztuki w Pekinie i Tienjin – Chiny, Bibliotece Publicznej – New 
York City, Muzeum Albertina w Wiedniu, Bibliotece Narodowej Francji, Muzeum Narodowym 
w Ottawie, Muzeum Sztuki Longview – Texas, Muzeum, Sztuki San Francisco i innych. 
Głównym obiektem jego zainteresowań jest litografia wielobarwna, tęczowo drukowana, 
tzw. Split Color lub Rainbow.
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56
Danuta Westrych
(1955–2014)

Irysy

olej, płótno, 80 × 75 cm,  
sygn. p.d.: Danka Westrych

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

Studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych rozpoczęła w 1978 r., dyplom z wyróżnieniem 
uzyskała w 1983 r. u Włodzimierza Buczka. Przedwcześnie zmarła artystka wystawiała 
swoje prace w Polsce i za granicą.
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57
Witold Damasiewicz
(1919 Wadowice – 1996 Kraków)

Abstrakcja

gwasz, papier, 34 × 27 cm,  
sygn. l.d.: W. Damasiewicz

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 4 500 zł

Urodziła się w 1919 roku w Wadowicach, zmarł w Krakowie w 1996. Studia w krakowskiej 
ASP w pracowni malarstwa Z. Pronaszki, kurs malarstwa ściennego u W. Taranczewskiego. 
Wcześniej, rozpoczęte jeszcze przed wojną, a ukończone w 1948 studia na Wydziale Filologii 
Polskiej UJ. W 1955 wziął udział w wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w war-
szawskim Arsenale. Uczył rysunku i malarstwa w krakowskim Liceum Sztuk Plastycznych. 
W 1976 r otrzymał Nagrodę im. J. Cybisa.
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58
Danuta Leszczyńska-Kluza
(ur. 1926 Przemyśl)

Abstrakcja, 1958 r.

technika własna, 49 × 34 cm,  
sygn. p.d.: D. Kluzowa, opisany z tyłu 
ołówkiem Danuta L. Kluza 1958

cena wywoławcza: 3 300 zł
estymacja: 4 000 – 5 500 zł

Wydział malarstwa krakowskiej ASP ukończyła w 1952 r. Uczestniczyła w wielu wystawach 
w kraju i zagranicą, uzyskała kilka nagród, w tym srebrny medal i dyplom członka Akademii 
Tomasso Campanella w Rzymie. Twórczość artystki obejmuje m.in. cykle obrazów „Pustelnia” 
(1959–61), „Ogrody” (1963–70), „Zdarzenia” (1971). Prace artystki posiadają w swoich 
zbiorach muzea w kraju i zagranicą, m.in. w Sztokholmie, Nowym Jorku, Waszyngtonie, 
Tel-Awiwie.
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59
Danuta Leszczyńska-Kluza
(ur. 1926 Przemyśl)

Gniazdo, 1987 r.

grafika, 68 × 52 cm, sygn. l.d. Gniazdo, 
p.d.: Danuta Leszczyńska-Kluza 1987

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 5 500 zł
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60
Janusz Karwacki
(ur. 1940)

Z cyklu „Poszukiwacz ryby”, 
1966 r.

akwaforta, 46 × 41 cm,  
sygn. l.d.: z cyklu „Poszukiwacz ryby”, 
p.d.: Janusz Karwacki 1966

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

Studiował w latach 1960–1966 na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Konrada 
Srzednickiego i A. Stalony-Dobrzańskiego. Od 1978 roku prowadzi Pracownię Rysunku na 
macierzystej uczelni na Wydziale Grafiki, profesor ASP w Krakowie.



61
Lucjan Mianowski
(ur. 1933)

Kardynałowie

litografia, 75 × 50 cm,  
sygn. l.d. 15, p.d.: „Kardynałowie”

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

W 1950 r. rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, początkowo w pracowni 
plakatu u prof. Macieja Makarewicza, następnie w pracowni litografii u prof. Konrada 
Srzednickiego. W 1956 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem. Przez dwa następne lata 
studiował malarstwo w pracowni prof. Czesława Rzepińskiego. W 1959 r. otrzymał stypen-
dium Rządu Francuskiego na studia w Paryżu w Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts 
w pracowni litografii u prof. Pierre Clairin, gdzie studiował w latach1959/60 i 1963/64. 
W roku akademickim 1964/65 został powołany na wykładowcę litografii w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu, z którą był związany aż do śmierci. Jego prace 
znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy, 
Poznaniu, Museum of Modern Art w Nowym Jorku, Museum de Arte Moderna W Sao Paulo,, 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio oraz w wielu innych muzeach w kraju i zagranicą 
oraz w zbiorach prywatnych.
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62
Stefan Suberlak
(1928–1994)

Wiatrak 3, 1969 r.

linoryt, 71 × 57 cm, sygn. l.d.: 
„Wiatrak 3” linoryt, p.d. na płycie S.SUB-
ERLAK, ołówkiem St. Suberlak 1969

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 600 – 4 000 zł

Malarz, grafik, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym, uczeń katowickiego Wydziału 
Grafiki ASP w Krakowie. Brał udział w licznych międzynarodowych wystawach zbiorowych 
(biennale w Lugano, Ljubljanie, Sao Paulo, Tokio). Miał wiele wystaw indywidualnych w kraju 
i za granicą. Jego prace znajdują się w wielu polskich muzeach, za granicą m.in. w Muzeum 
Sztuki Nowoczesnej w Tokio, w zbiorach Kongresu USA w Waszyngtonie. Powtarzającym 
się tematem prac artysty jest wieś, postrzegana poetycko i z humorem, często w klimacie 
nieco surrealistycznym, bliskim twórczości Breughla i Chagalla.
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63
Ryszard Otręba
(ur. 1932)

Abstrakcja, 1989 r.

odcisk gipsowy, 57 × 40 cm, sygn. l.d.: 
sign discrimination V (plaster print) 4/50, 
p.d.: Otręba 1989

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 5 500 zł

Studiował w ASP w Krakowie. Dyplom otrzymał w 1959r. W latach 1966–67 był stypendystą 
Pratt Institute w Nowym Jorku. Zajmuje się grafiką warsztatową oraz różnymi formami 
użytkowej. Wziął udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Nagrody m.in.: 
8 I nagród w konkursie krakowskim na najlepszą grafikę miesiąca, nagroda specjalna na 
III Międzynarodowym Biennale Grafiki w Krakowie, nagroda główna na III Triennale Rysunku 
we Wrocławiu, medal „Złotego Grona” w Zielonej Górze. Obecnie uczy w ASP w Krakowie.
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64
Barbara Narębska-Dębska
(ur. 1921 Włocławek)

Spichlerze w Toruniu, 1960 r.

grafika, 50 × 33 cm, sygn. l.d.: 
Spichlerze w Toruniu 5/50, p.d.: Barbara 
Narębska-Dębska 1960

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

Studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Dyplom otrzymała w 1950r. Należała do „Grupy Toruńskiej”. Bierze udział w wystawach 
międzynarodowej grupy artystycznej „Reflet” w Paryżu. Miała ponad 30 wystaw indywi-
dualnych w kraju i za granicą, wystawia też w przeglądach zbiorowych. Ma wiele różnych 
nagród i wyróżnień m.in.: srebrny medal Akademii Tomaso Campanella w Rzymie, medal 
na II Międzynarodowym Biennale Grafiki we Frechen; Nagrodę Miasta Torunia.



73AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

65
Józef Budka
(ur. 1953 r.)

Zielone wyspy, 1988 r.

litografia, 43 × 53,5 cm,  
sygn. l.d. „Zielone wyspy”,  
śr.d.: autolitografia 18/25,  
sygn i dat. p.d.: Józef Budka 88 
Publikowana: 
Józef Budka, Grafika, rysunek, Galeria 
Sztuki Współczesnej BWA Katowice 
1999, s. 14

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

Artysta urodzony w 1953 r. w Czechowicach-Dziedzicach. W 1978 roku uzyskał dyplom 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach. Obecnie jest 
profesorem na macierzystej uczelni w Pracowni Litografii. Grafik-litograf, rysownik.
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66
Lucyna Patalita
(ur. 1955 Kraków)

Ulica, 2004 r.

olej, płótno, 30 × 35 cm,  
sygn. l.d.: L. Patalita, na odwrocie 2004

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 800 – 4 000 zł
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67
Lucyna Patalita
(ur. 1955 Kraków)

Zajezdnia III, 2012/2013 r.

olej, płótno, 75 × 85 cm,  
sygn. l.d.: L. Patalita, na odwrocie 
2012/2013

cena wywoławcza: 4 900 zł
estymacja: 6 000 – 7 500 zł

Artystka urodzona w Krakowie. Studia na Wydziale Malarstwa rodzimej Akademii Sztuk 
Pięknych ukończyła w roku 1980 w pracowni prof. Jana Szancenbacha. Artystka od dziecka 
mieszka na krakowskim Kazimierzu cały czas w tym samym domu. To właśnie place 
i ulice z tej krakowskiej dzielnicy są głównymi tematami jej obrazów. Częstymi bohaterami 
są również dzieci oraz zwierzęta. Na aukcji prezentowane są dwa obrazy artystki właśnie 
z krakowskiego Kazimierza.
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68
Władysław Szyszko
(ur. 1944)

Marzenie, 2000 r.

technika własna, papier, 21 × 12,5 cm,  
sygn. p.d.: W Szyszko 2000

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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69
Władysław Szyszko
(ur. 1944)

Eko fajka, 2011 r.

technika własna, papier, 28 × 36 cm,  
sygn. p.d.: 2011 W Szyszko

cena wywoławcza: 2 100 zł
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

Artysta urodzony w Krakowie, studia ukończył na Uniwersytecie Jagiellońskim, na Wydziale 
Filozoficzno-Historycznym uzyskując dyplom z Archeologii Śródziemnomorskiej w 1966 r. Na-
stępnie odbył studia na Wydziale Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
zakończone dyplomem w 1971 r. Malarstwo studiował w pracowni prof. Adama Marczyńskiego. 
Władysław Szyszko należy do twórców osobliwych, ponadczasowych, nie ulega modom i no-
woczesnym tendencjom w sztuce. Jego twórczość uwarunkowana jest wewnętrzną dojrzałością 
artysty i jest w pełni niezależna od prądów dnia dzisiejszego. Wypływa z zewnętrznych przeżyć, 
podświadomych skojarzeń i potrzeb wypowiedzi artysty. Na język form plastycznych, aluzyjny 
i metaforyczny, składają się elementy czerpane ze sztuki starożytnej, renesansowej i manie-
rystycznej. Groteskowe pomysły wywodzą się z niemieckich grafik i sztuki G. Arcimbolda. 
Żarty artystyczne to logiczna konsekwencja surrealistycznego myślenia. Artysta miał wiele 
wystaw w kraju i za granicą.
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70
Bronisław Chromy
(ur. 1925 Leńcze k. Lanckorony)

Owca

brąz patynowany, kamień,  
wys. 27 cm, dł. 28 cm

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

Urodził się w 1925 r. w Leńczach k. Lanckorony. Po ukończeniu Liceum Sztuk Plastycznych 
w Krakowie rozpoczął studia w tutejszej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem Xawergo 
Dunikowskiego. Dyplom uzyskał w roku 1956. Od połowy lat 70. Był pracownikiem na 
rodzimej uczelni. W latach 1983–1990 był członkiem Narodowej Rady Kultury. Od ponad 
50 lat bierze udział w licznych wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za 
granicą. Dzięki swojej niespożytej energii, talentowi i pracowitości artysta dalej tworzy, 
a spod jego ręki stale wychodzą nowe dzieła. Wiele rzeźb artysty możemy również spotkać 
na krakowskich plantach, placach czy bulwarach oraz w innych polskich miastach.
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71
Bronisław Chromy
(ur. 1925 Leńcze k. Lanckorony)

Kolarze 2010 r.

brąz patynowany, wys. 88 cm,  
dł. 164 cm, podstawa 56 × 120 cm

cena wywoławcza: 43 000 zł
estymacja: 52 000 – 65 000 zł
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73
Zegarek IWC model da Vinci
złoto pr. 18 k. (0.750), automat

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000 zł

72
Zegarek Audemars Piquet
złoto pr. 18 k. (0,750), masa: 63 g, 
mechaniczny

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

74
Zegarek Cartier
zloto pr. 18 k. (0,585),  
masa: 80 g, automat 
brylanty łącznie ok. 1,15 ct: VS-SI/H, 
nowy szlif

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł
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76
Pierścionek platynowy 
z brylantem
lata 1920–1930

platyna pr. 0,950,masa: 4,56 g, brylant 
ok. 5,30 ct; SI/M-N, stary szlif

cena wywoławcza: 220 000 zł
estymacja: 250 000 – 300 000 zł

75
Zegarek platynowy damski Doxa

lata 1920–1930, art deco

platyna pr. 0,950, masa: 16,90 g 
diamenty łącznie ok. 3,00 ct: SI-P1/I-J

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 20 000 – 22 000 zl

77
Broszka brylantowa  

w formie księżyca
2 połowa XIX wieku, Rosja

złoto pr. 56, masa: 7,94 g 
brylanty łącznie ok. 3,70 ct, stary szlif

cena wywoławcza: 47 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł
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78
Kolczyki z rubinami i brylanatmi
współczesne

złoto pr.14 k./0,585/, masa: 11,20 g 
brylanty 26 szt. łącznie ok. 4,50 ct: VS/H, 
nowy szlif
2 owalne rubiny łącznie ok. 9,00 ct

cena wywoławcza: 85 000 zł
estymacja: 95 000 – 110 000 zł

79
Kolczyki z brylantami

początek XX wieku

złoto pr. 0,585, masa: 2,14 g 
brylanty łącznie ok. 2,00 ct: VS-SI/I-J, 

stary szlif

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 27 000 – 30 000 zł

80
Kolczyki z diamentami i rubinami
2 połowa XX wieku

złoto pr. 0,585, brylanty w starym szlifie 
łącznie ok. 1,80 ct:  
SI/I-J rubiny owalne łącznie ok. 3,40 ct

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 12 000 zł
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82
Pierścionek w formie węża

połowa XX wieku

złoto pr. 0,585, brylant ok. 0,05 ct, szafir

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

81
Bransoletka ze szmaragdami
lata 1920–1930, art deco

złoto pr. 0,585, szmaragd, diamenty

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

83
Wisior z sekretnikiem
połowa XIX wieku, biedermeier

złoto pr. 0,585, 4 diamenty łącznie 
ok. 0,10 ct 
gołąbek z korala, onyks

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

84
Wisior w formie krzyża z koralami

połowa XIX wieku, biedermeier

spód złoty pr. 0,585. korale, oryginalne etui

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



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 DZIEŁ SZTUKI

Kraków, 8 października 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: krakow@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: 96 1240 1431 1111 0000 1047 3322

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



 

redakcja i opracowanie katalogu: Iwona Kozicka, Agnieszka Mikołajczyk 

 

konsultacja jubilerska: Ewa Mazanek-Misiewicz 

 

zdjęcia: Dorota Kozińska 

 

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
 

ARTYSTA NIEOKREŚLONY 38

AUGUSTYNOWICZ ALEKSANDER 10

BEKSIŃSKI ZDZISŁAW 52, 53

BORYSOWSKI STANISŁAW 26

BUDKA JÓZEF 65

BUNSCH ADAM 27

CHROMY BRONISŁAW 70, 71

DAMASIEWICZ WITOLD 57

ERB ERNO 32

FILIPKIEWICZ MIECZYSŁAW 19

FILIPKIEWICZ STEFAN 5, 15

GAŁEK STANISŁAW 12, 13

GIBIŃSKI STANISŁAW 21, 22

GÓRSKI STANISŁAW 9, 16

GUTMAN NATHAN 36

HOFMAN WLASTIMIL 1

JAXA- MAŁACHOWSKI SOTER 24

JEŻO ZBIGNIEW 50

 

KAMOCKI STANISŁAW 2, 3

KARPOWICZ KATARZYNA 28

KARSZNIEWICZ JERZY 29

KARWACKI JANUSZ 60

KOSSAK JERZY 4, 6, 7

KRAUPE-ŚWIDERSKA JANINA 44, 45

KRYNICKI NIKIFOR 33, 34

KUNZ WŁODZIMIERZ 46

LACHUR MACIEJ 31

LANDAU ZYGMUNT 37

LESZCZYŃSKA-KLUZA DANUTA 58, 59

ŁAPIŃSKI TADEUSZ 54, 55

MACIEJEWSKI ZBYSŁAW 40

MATAWOWSKA JADWIGA 18

MIANOWSKI LUCJAN 61

NARĘBSKA-DĘBSKA 64

OBRZYDOWSKI WIESŁAW 51

OLESZKO BOLESŁAW 48, 49

 

OTRĘBA RYSZARD 63

PAŁKA WITOLD 42, 43

PATALITA LUCYNA 66, 67

RODZIŃSKI STANISŁAW 47

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA 23

SETKOWICZ ADAM 8, 20

SRZEDNICKI KONRAD 39

STAŃKO MICHAŁ 30

SUBERLAK STEFAN 62

SZANCENBACH JAN 41

SZCZERBIŃSKI MARIAN 25, 35

SZYSZKO WŁADYSŁAW 68, 69

WEISS WOJCIECH 14

WESTRYCH DANUTA 56

WODZINOWSKI WINCENTY 17

WYCZÓŁKOWSKI LEON 11
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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
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92 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

62 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 13 PAŹDZIERNIKA (CZWARTEK) 2016 • GODZ. 17.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • UL. NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: (22) 828 96 98, 603 949 004 • E-MAIL: MLODASZTUKA@SDA.PL

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 29 WRZEŚNIA

młodasztuka

Maria Danielak, Obraz szary, 2016

olej, płótno, 60 × 40 cm, sygn. na odwrocie
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AUKCJA VARIA (14)



Galeria w Krakowie prowadzi
skup, sprzedaż, wycenę i konsultacje

w zakresie dawnej biżuterii

tel. 12 429 12 17  •  e-mail: krakow@sda.pl  •  www.sda.pl
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