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2 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Henryk Siemiradzki 
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa – 
1902 Strzałkowo k. Częstochowy)

Dwustronna karta ze szkicownika 
artysty, 1879 r.

ołówek, papier, 28 × 84 cm 
w świetle passe-partout
dat. p. d.: D.19/9 879

Inne, analogiczne karty tego szkicownika 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodo-
wego w Warszawie; być może są to szkice 
kompozycyjne wykorzystane do namalowa-
nego w 1890 roku obrazu pt. „Powrót ze 
święta Bachusa”.

cena wywoławcza: 6 000 zł

Wybitny przedstawiciel malarstwa akademickiego. Do 1871 r. studiował w akademii w Peters-
burgu. Edukację malarską kontynuował przez rok u K. Piloty’ego w Monachium, gdzie nawiązał 
kontakty z polonią skupioną wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Na stałe Siemiradzki osiadł 
w Rzymie, ale utrzymywał kontakty z akademią petersburską. Był najbardziej utytułowanym 
z polskich malarzy, członkiem paru liczących się akademii europejskich i kawalerem wielu 
cennych odznaczeń. Artysta osiągnął mistrzostwo w komponowaniu wielopostaciowych, 
pełnych patosu i nasyconych kolorem scen. Głównym źródłem tematów był dla niego 
antyk, a zwłaszcza schyłek cesarstwa rzymskiego. Z pasją i pietyzmem odtwarzał antyczną 
architekturę, galerie antycznych rzeźb, śródziemnomorską roślinność. Miał genialny zmysł 
dekoracyjny, niespotykane wyczucie gry świateł i umiejętność wyrafinowanego prowadzenia 
linii konturu. W 1879 r. Siemiradzki ofiarował narodowi polskiemu monumentalny obraz 
„Pochodnie Nerona” i zapoczątkował w ten sposób utworzenie krakowskiego Muzeum 
Narodowego.
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2
Hipolit Lipiński 
(1846 Nowy Targ – 1884 Kraków)

Akt męski, 1868 r.

ołówek, papier, 36 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: HLipiński 7/3 868 

cena wywoławcza: 3 400 zł

Pierwsze nauki pobierał w latach 60. XIX w. w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, następnie 
podczas pobytu w Monachium, mając za nauczycieli Theodora Dietza, Otto Seitza i Hermanna 
Anschütza. Po powrocie do Krakowa kształcił się jeszcze przez dwa lata pod okiem Matejki. 
W latach 1875/76-1883/84 trudnił się jako nauczyciel rysunku i malarstwa na Wyższych 
Kursach dla Kobiet im. Adriana Branieckiego w Krakowie. Epizodycznie na prowadzone 
przez niego zajęcia uczęszczała Olga Boznańska. W 1880 r. należał do komitetu, którego 
zadaniem było przygotowanie uroczystości z okazji przybycia do Galicji cesarza Franciszka 
Józefa. Namalował wówczas obraz „Cesarz austriacki na okrężnym krakowskim 1880”, który 
ofiarował monarsze. Lipiński z zamiłowaniem uwieczniał na płótnach sceny rodzajowe, na 
których uwieczniał życie miasta i wsi, sporadycznie tworzył w akwareli. Jego prace były 
eksponowane w krakowskim TPSP, warszawskich Salonach Aleksandra Krywulta 
i Józefa Ungra, a także na wystawach w Wiedniu i Monachium.  
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3
Hipolit Lipiński 
(1846 Nowy Targ – 1884 Kraków)

Akt męski 

ołówek, papier, 44,5 × 29,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: HLipiński 25/4 868 

cena wywoławcza: 3 400 zł
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4
Henryk Siemiradzki
(1843 Pieczeniegi k. Charkowa 
–1902 Strzałkowo k. Częstochowy)

Portret młodego mężczyzny 
(Autoportret artysty?)

kredka, gwasz, tektura, 25 × 18,7 cm
sygn. p. d.: H. Siemiradzki.

Praca posiada opinię Tadeusza 
Chruścickiego i Zofii Gołubiew  
Z Fundacji Monumentis Patriae
Z 1996 roku. 

cena wywoławcza: 28 000 zł 

Przedstawiony do opinii portret młodego mężczyzny (…) jest najprawdopodobniej autopor-
tretem artysty z końcowego okresu jego pobytu w Gimnazjum i Uniwersytecie w Charkowie, 
gdzie pobierał lekcje rysunków i malarstwa lub z początkowego okresu jego profesjonalnych 
studiów malarskich w Akademii Petersburskiej. Na czas ( a więc i na prawdopodobne miejsce) 
wskazuje wiek portretowanego młodzieńca (ok. 18–20 lat), co – jeśli jest to autoportret 
Siemiradzkiego, urodzonego w 1843 roku – wskazywałoby jak wyżej. (…) Naukę w Charkowie 
ukończył on (Siemiradzki) bowiem w 1863 roku i rok później rozpoczął studia w Petersburgu. 
Na to, że jest to autoportret wskazuje charakterystyczne upozowanie modela, ¾ w prawo, 
najczęstsza pozycja przy autoportretowaniu, powtórzona zresztą przez Siemiradzkiego 
na późniejszym (w wieku ok. 40-50 lat) autoportrecie olejnym (nie sygnowanym i nie 
datowanym) w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, nr inw. 311001. Identyczne 
upozowanie, zbliżony bieg linii określający owal twarzy, elementy rysów twarzy pozwalają 
przyjąć, ze mimo wyraźnych początków otyłości na portrecie olejnym chodzi o tę sama 
osobę po upływie pewnego czasu.    

Fragment opinii Tadeusza Chruścickiego i Zofii Gołubiew z 1996 r.



7AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

5
Juliusz Kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Jeźdźcy, 1849 r. 

tusz, piórko, papier,  22 × 26 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Juliusz Kossak [1]849
u dołu ołówkiem: Orłowski, X. ...Poniń-
ski, Wiluś Siemiński

cena wywoławcza: 27 000 zł 

Jednym ze sportretowanych mężczyzn jest najprawdopodobniej Wilhelm Stanisław Józef Siemieński-Lewicki (1827-1901), zwany w towa-
rzystwie zdrobniale Wilusiem i tak też opisany na prezentowanej w katalogu pracy. Według przekazów był wytworny i wesołego usposobienia. 
Posiadał majątek w Pawłosiowie odziedziczony po ojcu oraz stadninę w Chorostkowie, gdzie zajmował się hodowlą koni paradnych, które 
wzbudzały duży zachwyt wśród społeczeństwa. Działalność polityczną rozpoczął w 1871 r., był posłem na Sejm Krajowy i członkiem Izby 
Panów w Wiedniu. W 1869 r. otrzymał tytuł cesarsko-królewskiego szambelana. W 1879 r. Juliusz Kossak sporządził jeszcze jeden portret 
konny Siemieńskiego-Lewickiego (zob. K. Olszański, Juliusz Kossak, Wrocław 1988, il. 454).

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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6
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkic mężczyzny z brodą

ołówek, papier, 18,5 × 14 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł

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

7
Jacek 

Malczewski
(1854 Radom – 

1929 Kraków)

Szkic pejzażu, 
1915 r.  

tusz , papier, 
20 × 32,5 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. ołówkiem 
p.d.: J. Malczewski 

oraz opisany u góry: 
7 luty 1915 Wiedeń

cena wywoławcza: 
5 000 zł 
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8
Jan Matejko 
(1838 Kraków – 1893 tamże)

Drzewa

ołówek, karton, 18,5 × 27,5 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: JM

cena wywoławcza: 22 000 zł

Czołowy reprezentant nurtu historyzmu w malarstwie polskim. Studia artystyczne odbył 
w SSP w Krakowie, które rozpoczął w 1852 roku. Malarskiego rzemiosła uczył się pod 
kierunkiem Wojciecha Kornelego Stattlera oraz Władysława Łuszczkiewicza, który zaszczepił 
w Matejce fascynację do historii. Naukę ukończył w 1858 roku. Przez rok kształcił się 
Monachium w Akademii Sztuk Pięknych. Studia w Wiedniu artysta ukończył po zaledwie 
kilku dniach, z powodu niezadowolenia z uwag profesora Christiana Rubena dotyczących 
jego pracy. Niedługo potem powstała jedna z najbardziej rozpoznawalnych prac pędzla 
Matejki – Stańczyk, którą artysta namalował mając zaledwie 24 lata. Po upadku powstania 
styczniowego, w 1864 roku Matejko namalował Kazanie Skargi, dzięki któremu ugruntował 
swoją pozycję jako jednego z najwybitniejszych twórców malarstwa historycznego w Europie. 
W latach 1865 oraz 1867 podróżował do Paryża. W tym czasie za swoje prace otrzymywał 
złote medale na Salonach Paryskich. W 1872 roku był w Istambule. W następnych latach 
spod pędzla mistrza wychodziły kolejne wielopostaciowe, patetyczne sceny nawiązujące do 
historycznych lat świetności ojczyzny – Unia lubelska z 1869 r., Bitwa pod Grunwaldem 
1878 r., Hołd pruski 1882 r., Sobieski pod Wiedniem 1883 r. Często na swój sposób interpre-
tował karty historii. Dzieła artysty odznaczają się niezwykle dużym ładunkiem ekspresyjnym, 
podkreślonym intensywną barwą. Z ogromną dbałością oddawał szczegóły rekwizytom. 
Poza monumentalnymi scenami, Matejko tworzył również portrety, przedstawiające zarówno 
historyczne postaci, jak i rodzinę artysty. W jego twórczości pojawiają się również, choć już 
znacznie rzadziej, sceny rodzajowe oraz religijne. Artysta pozostawił po sobie wiele rysunków 
i szkiców. W 1873 roku otrzymał posadę dyrektora Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Do grona jego uczniów należeli m.in. Maurycy Gottlieb, Jacek Malczewski, Józef Mehoffer 
i Stanisław Wyspiański. Matejko przynależał do wielu towarzystw artystycznych oraz akademii, 
m.in. Académie des Beaux-Arts, Instytutu Francuskiego, Akademii Rafaelowskiej, berlińskiej 
Akademii Sztuki, w Urbino oraz Künstlersgenossenschaft w Wiedniu. Dzieła Matejki należą 
do największych polskich muzealnych zbiorów.
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9
Wojciech Gerson 
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Wieśniacy z okolic Sandomierza, 
1854 r.

akwarela, papier, 22 × 18 cm
sygn. i dat. p. d.: W. Gerson 185 (4)
na odwrocie orzeczenie biegłego sądo-
wego dra Stanisława Dąbrowskiego z dn. 
10.XII.1963 r.

Kompozycja reprodukowana w:
Costumes Polonais: dessinés d’aprés 
nature par Gerson, Lithographiés par 
E. Desmaisons,
A Varsovie: Publié par Daziaro [1855], 
tabl. 7 z podpisem: Z okolic Sandomierza 
[litogr.]

Literatura:
A. Vetulani, Wojciech Gerson, Warszawa 
1972
K. Molendziński, Wojciech Gerson 
1831—1901, Warszawa 1939
A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX 
wieku jako źródło do badań nad strojem, 
‚’Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4., 
s. 220–221

cena wywoławcza: 23 000 zł

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po dwu-
letnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. Włochy, 
Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył w polskim 
życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się m.in.: Józef 
Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą Warszawskiego 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga w warszawskiej 
Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego należeli: Edward 
Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon Wyczółkowski. 
Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała mu tytuł 
profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów to 
sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.

Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału 
ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako 
przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas 
„wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone 
w ramach cyklu prace, w tym prezentowana w katalogu akwarela, zostały opublikowane 
w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie Costumes Polonais: dessinés d’aprés nature 
par Gerson, Lithographiés par E. Desmaisons, w którym znalazło się 14 tablic barwnych 
przedstawiających ubiory m. in. z okolic Suwałk, Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw, 
z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. Analogiczna akwarela znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie: Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r., akwarela, 
papier, 20,8 × 16,3 cm w św. passe-partout, sygn. i dat. p. d.: W.Gerson 1854 (por.: 
P. Kopszak, Wojciech Gerson [1831–1901], Warszawa 2007).

Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie 
i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od 
XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o różnym nasileniu i przejawach, aż do połowy 
wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy 
zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących czy 
powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie strojem 
dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków rodzimych 
było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz uświadomioną 
przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza tych, które 
dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego.

A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem,  
„Polska Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210
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10
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Dziewanna, 1911 r.

gwasz, pastel, karton, 74 × 58 cm
sygn. i dat. l. g.: Sich/911

cena wywoławcza: 25 000 zł 

W swojej twórczości Sichulski poświęcał wiele uwagi kwiatom: raz były to wielkoformatowe 
studia roślin, kiedy indziej wykorzystywał zaczerpnięte z natury motywy w obrazach o tematyce 
huculskiej, przekształcając je w bliskie secesji ornamenty, czasem pojawiały się jako drobny 
detal w karykaturze – wielokrotnie jednak obecne. Zdaje się, że rok 1911 był bardzo 
płodny pod względem ilości wykonanych przez Sichulskiego studiów kwiatowych: z tego 
okresu pochodzą podobne, pod względem formatu, zastosowanej techniki i kompozycyjnego 
zaplanowania kadru, do prezentowanego w katalogu dzieła, prace przedstawiające Irysa 
z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie oraz Rezedę ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego 
w Płocku (por.:  Kazimierz Sichulski, red. Ewa Houszka, Wrocław 1994, s. 84 [kat. wyst.]). 
Dzieła te powstały przy wykorzystaniu pastelu w połączeniu z akwarelą lub gwaszem. Mają 
po części charakter botanicznego zapisu gatunków roślin, nie można im jednak odmówić 
pełnej subtelnego wdzięku dekoracyjnej formy. 

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffera, 
L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschule 
u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m.in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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11
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Pastuszkowie, 1940 r.

akwarela, ołówek, kredki, papier, 
16 × 24 cm w świetle passe-partout
sygn. wraz z dedykacją l. d.: bardzo 
serdecznie/oddany/Sichulski, kontynuacja 
dedykacji w p. d.: Pani... |w dniu Imienin 
1940 roku

cena wywoławcza: 6 500 zł

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffe-
ra, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschu-
le u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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12
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Hucułka

pastel, karton, 62 × 47 cm
sygn. p. d.: T.Axentowicz

cena wywoławcza: 20 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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13
Fryderyk Pautsch 
(1877 Delatyn k. Stanisławowa – 
1950 Kraków)

W lesie

gwasz, tektura, 49 × 34 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: F.Pautsch

cena wywoławcza: 5 000 zł ●

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 
następnie kształcił się w paryskiej Académie Julian u J. P. Laurensa. W roku 1906 zamiesz-
kał we Lwowie. W latach 1912–1919 Pautsch był profesorem malarstwa dekoracyjnego 
w Akademii Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. 
Należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był zafascynowany Huculszczyzną 
i Podhalem. Jako jeden z pierwszych malarzy, obok K. Sichulskiego i W. Jarockiego, podjął 
w swej twórczości tematykę rodzajową związaną z życiem Hucułów. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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14
Władysław Skoczylas 
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Rajcza, 1930 r.

akwarela, ołówek, papier, 30 × 41 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: W. Skoczylas 30 Rajcza

cena wywoławcza: 5 500 zł

Malarz, rzeźbiarz, ale przede wszystkim mistrz grafiki. W latach 1900–1904 studiował 
w Kunstgewerbeschule w Wiedniu. Następnie naukę kontynuował w krakowskiej ASP 
u T. Axentowicza i L. Wyczółkowskiego. W 1910 r. wyjechał do Paryża, gdzie doskonalił 
swoje umiejętności pod kierunkiem E. Bourdelle’a. W latach 1912–13 studiował w Lipsku 
w Akademii Sztuk Graficznych. W 1922 objął posadę profesora w warszawskiej ASP – 
prowadził Katedrę Grafiki Artystycznej. W swej karierze artystycznej głównie zajmował się 
grafiką – uprawiał m. in. drzeworyt, akwafortę, akwatintę, litografię, suchą igłę. W swej 
twórczości wiele miejsca poświęcił przedstawieniom folklorystycznym, najczęściej związanych 
z terenami Podhala. Zajmował się także malarstwem akwarelowym, uwieczniając w swoich 
pracach przedstawienia martwych natur, pejzaży oraz scen rodzajowych związanych z życiem 
na wsi.
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15
Kazimierz Sichulski 
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Odpoczynek podczas orki

pastel, płyta, 70 × 104 cm
sygn. p. d.: (sygnatura słabo widoczna)
na odwrocie fragment nalepki z wystawy 
w TPSP we Lwowie (?)

cena wywoławcza: 18 000 zł 

W latach 1900–1908 kształcił się w krakowskiej akademii pod kierunkiem J. Mehoffe-
ra, L. Wyczółkowskiego i S. Wyspiańskiego, a następnie w wiedeńskiej Kunsgewerbeschu-
le u A. von Kelnera. Podczas pobytu w Paryżu uczęszczał do Académie Colarossi. W 1907 r. 
zamieszkał we Lwowie. Od 1905 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, 
a od 1907 r. wiedeńskiego Hagenbundu. W latach 1920–1930 wykładał w lwowskiej 
Państwowej Szkole Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego, zaś w okresie 1930–1939 
był profesorem krakowskiej ASP. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w TPSP w Krakowie. Brał 
też udział w wielu wystawach zagranicznych, m. in. w Monachium, Wenecji, Rzymie, Berlinie 
i Paryżu. Był wszechstronnym artystą, projektował witraże, mozaiki, kilimy, wnętrza. Uprawiał 
malarstwo sztalugowe i monumentalne, grafikę, także książkową, rysował karykatury. Wiele 
jego obrazów ukazuje fascynację artysty huculskim folklorem.
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16
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Polesie

akwarela, papier, 42,5 × 79 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: JFałat/Polesie

cena wywoławcza: 38 000 zł 

Czołowy reprezentant malarstwa pejzażowego i rodzajowego okresu Młodej Polski. W latach 
1869–1871 studiował w krakowskiej SSP, a następnie w akademii monachijskiej w pracowni 
A. Strähubera i G. Raaba. W tym okresie związał się z J. Brandtem. Zaproszony przez 
cesarza Wilhelma II, poznanego podczas polowania u Radziwiłłów w Nieświeżu, do Berlina, 
spędził tam 10 lat malując sceny myśliwskie dla cesarza i dworu. W 1895 objął stanowisko 
dyrektora krakowskiej SSP i dokonał w niej gruntownej reformy programu nauczania. Od 
1905 pełnił funkcję rektora uczelni. W okresie 1919–1921 mieszkał w Toruniu, gdzie 
założył Konfraternię Artystów. Swe prace pokazywał regularnie od 1874 w krakowskim 
TPSP, gdzie w 1925 r. odbyła się retrospektywna prezentacja jego twórczości. Wystawiał 
w warszawskich salonach Krywulta i Garlińskiego. Indywidualne wystawy artysty odbyły 
się w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Lwowie i za granicą, m.in. w Paryżu, Chicago, 
wielokrotnie w Berlinie, Monachium, Wiedniu, Wenecji i Rzymie. Był odznaczany złotymi 
medalami na międzynarodowych ekspozycjach w Berlinie, Monachium i Dreźnie oraz 
Wstęgą Komandorii Orderu Polonia Restituta. Malował pejzaże z Litwy, Polesia, podgórza 
Beskidu Śląskiego, widoki starego Krakowa. Największą popularność przyniosły mu pejzaże 
zimowe, szczególnie te przedstawiające zakola rzeczne. Wirtuozeria, wrażliwość na kolor, 
umiejętność oddania najsubtelniejszych odmian barwy i światła pozwalają zaliczyć go do 
najwybitniejszych artystów polskich.
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17
Jerzy Potrzebowski 
(1921 Sandomierz – 1974 Kraków)

Przy ognisku

akwarela, karton, 27,5 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Jerzy Potrzebowski

cena wywoławcza: 1 800 zł ●

W latach 1945–50 studiował w krakowskiej ASP, w pracowniach Fryderyka Pautscha, 
Czesława Rzepińskiego, Ignacego Pieńkowskiego. Swoje malarstwo utrzymywał w nurcie 
realistycznym. Malował pejzaże, portrety, martwe natury, a także sceny batalistyczne 
i rodzajowe. Inspiracji dostarczyły mu dzieła poezji i polskiej literatury takie jak Trylogia 
Henryka Sienkiewicza. W jego pracach częstym motywem były konie, które pojawiały się 
w kompozycjach przedstawiających sceny polowań, zaprzęgów. Od 1956 roku członek grupy 
„Zachęta”. Jego prace były pokazywane na wielu polskich oraz zagranicznych wystawach. 
W 1970 roku w krakowskim Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych odbyła się wielka 
monograficzna wystawa prac artysty.
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18
Jan Rubczak 
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Pieniny, 1934 r.

akwarela, karton, 48 × 63,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: Jan Rubczak/Pieniny 
1934

cena wywoławcza: 7 500 zł

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. 
został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa 
Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. 
W latach 30-tych związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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19
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Portret damy, 1910 r.

pastel, papier naklejony na płótno, 
80 × 65 cm 
sygn. i dat. l. śr.: T.Axentowicz/910

cena wywoławcza: 56 000 zł

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

„Axentowicz”. Nazwisko to jakoby jakaś etykieta piękna o subtelnej harmonii barw 
pastelowych. Karta wielka w historii sztuki polskiej. (…) Głowa kobieca – to specjalność 
mistrza Axentowicza. Malował piękności z arystokracji i patrycjatu krakowskiego. (…) 
Powiewnie  rzucana kreska pastelowa Axentowicza wybierała z modelu tylko to, co 
piękne i charakterystyczne, topiąc w delikatnym cieniu ujemne rysy. A zawsze między 
postacią, a patrzącym na nią widzem zawieszała jakby eteryczny woal sentymentu. 

M. Janoszanka, Wspomnienie o Axentowiczu, 
„Kultura. Tygodnik literacki, artystyczny i społeczny”, 1938, nr 37, s. 7

Prawdziwą pasją malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał 
się prawdziwym perfekcjonistą. Rysował najchętniej pełne wdzięku i urody kobiety, 
pozbawione uśmiechu piękne damy – „les belles femmes de la belle epoque”, portrety 
inspirowane malarstwem Giovanniego Boldiniego i Jamesa Mc Neilla Whistlera. 
(…) W spuściźnie artystycznej Axentowicza pozostały setki portretów pastelowych 
bliżej nieznanych nam dzisiaj dam promieniujących paryskim szykiem – piękności 
w sukniach balowych, ozdobionych wyrafinowaną biżuterią, spowitych futrami, 
w nobliwych kapeluszach, trzymających w ręku wachlarze, kwiaty, maski (…).

S. Krzysztofowicz – Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, 
w: Teodor Axentowicz 1859–1938 [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13
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20
Leon Wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska k. Garwolina – 
1936 Warszawa)

Portret Władysława 
Marcinkowskiego, 1933 r. 

pastel, papier, 36 x 56 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: Kochanemu Panu / 
szczerze oddany / LWyczółkowski / 1933

cena wywoławcza: 36 000 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.

Na rysunku uwieczniony został rzeźbiarz Władysław Marcinkowski (1858 Mieszków k. Pie-
szewa – 1947 Poznań), który specjalizował się głównie w dziedzinie rzeźby portretowej 
i pomnikowej. Pierwsze lekcje z rysunku i rzeźby pobierał w Wieczorowej Szkole Rysunków 
i Modelowania, prowadzone przez Mariana Jaroczyńskiego, ucząc się jednocześnie w szkole 
średniej w Poznaniu. Dzięki stypendium przyznanemu przez Towarzystwo Pomocy Naukowej 
im. Karola Marcinkowskiego, wyjechał do Berlina, gdzie studiował pod kierunkiem Alberta 
Wolfa i Fritza Schapera w akademii. Edukację kontynuował w Académie Julian w Paryżu. 
Lata 1885–1907 to okres ciągłej zmiany zamieszkania, Marcinkowski bywał we Włoszech, 
Paryżu, Berlinie, gdzie prowadził swoją pracownię oraz spędzał czas w posiadłości w Sowińcu, 
gdzie otworzył atelier rzeźbiarskie. Od 1907 r. na stałe był już związany z Poznaniem, gdzie 
aktywnie działał na rzecz tamtejszego środowiska artystycznego. Był m.in. jednym z głównym 
inicjatorów utworzenia poznańskiego TPSP (1909 r.), w którym objął stanowisko prezesa 
i członka stałego jury. Marcinkowski włożył duży wkład w polskie medalierstwo: w odlanych 
z brązu medalach tworzył wizerunki postaci historycznych i znanych mu współcześnie 
osób. W 1932 r. powstała z brązu plakieta przedstawiająca Leona Wyczółkowskiego, 
którą Marcinkowski wykonał z okazji 80-tych urodzin malarza. Wyczółkowski kilkakrotnie 
portretował rzeźbiarza. Z tego samego roku, co oferowany w katalogu rysunek, pochodzi 
podobny kompozycyjnie wizerunek Marcinkowskiego. Praca wykonana została tuszem oraz 
kredką i znajduje się obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu.   

Zdjęcie portretu Władysława Marcinkowskiego  
pędzla Leona Wyczółkowskiego, zbiory NAC

Obchody 80. rocznicy urodzin artysty Leona Wyczółkowskiego w Poznaniu, 
pierwszy z prawej to artysta Władysław Marcinkowski, zbiory NAC
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21
Stanisław Ignacy Witkiewicz – 
Witkacy
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret Franciszka Maciaka, 
1934 r.

pastel, papier, 63 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Witkacy 1934 IV/(TBs) 
N π NP./+ cof = (Her)

Reprodukowana:
J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, 
Warszawa 2014, il. 117, s. 387

Literatura:
J. Degler, Witkacy: „Rysuję Nowosąde-
czan po 50 zł”, „Przekrój” 1990 (XII), 
s. 44
J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, 
Warszawa 2014

cena wywoławcza: 58 000 zł

W latach 1905–1910 studiował malarstwo w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Stanisław-
skiego i J. Mehoffera. W międzyczasie odbył podróże artystyczne do Wiednia, Monachium 
i Włoch, następnie do Paryża. W 1913 r. odbyła się pierwsza indywidulana wystawa 
artysty w krakowskim TPSP. Od 1918 r. zamieszkał na stałe w Zakopanem. Należał do 
awangardowego ugrupowania Formistów, z którym wystawiał w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu i Lwowie. Uczestniczył również w zakopiańskich ekspozycjach Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”, ponadto w wystawach polskiej sztuki w Petersburgu i Paryżu. Początkowo 
malował głownie tatrzańskie pejzaże. W latach 1908–1914 wykonywał kompozycje formi-
styczne, w których sylwetki postaci były przez artystę celowo zniekształcane, przybierając 
groteskową, wręcz demoniczną formę. W okresie formistycznym artysta przedstawił teorię 
sztuki, wprowadzając artystyczną koncepcję Czystej Formy. W 1924 r. Witkacy powołał do 
istnienia Firmę Portretową. Techniką pasteli malował portrety na zamówienie. Powstawały 
one według ustalonej kwalifikacji (typy A, B, C, D i E, zróżnicowane poziomem obiektywizmu 
twórcy w stosunku do modela). W celu zgłębienia psychiki wybranych modeli pomocne 
były alkohol i narkotyki, których spożycie podczas tworzenia zawsze zapisywał symbolami.

Zamieszczony w ofercie portret powstał w kwietniu 1934 r. podczas pierwszego z trzech 
pobytów Witkacego u rodziny Maciaków w Nowym Sączu. Zachowała się fotografia z tego 
okresu uwieczniająca artystę w towarzystwie całej rodziny: Franciszka Maciaka, jego żony, 
Heleny oraz dzieci – Jerzego i Jadwigi (por. J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, 
Warszawa 2014, il. 116, s. 385). Maciakowie byli klientami firmy portretowej Witkacego, 
do zapoznania doszło w Zakopanem w 1931 roku. Franciszek Maciak (ur. 26 XI 1887; zm. 
12 IX 1947) był lekarzem wojskowym w randze majora, prowadzącym praktykę lekarską 
w Nowym Sączu. Razem z żoną prowadzili aktywne życie towarzyskie i posiadali liczne 
kontakty w kręgach artystycznych. Witkacy gościł w domu państwa Maciaków jeszcze 
dwukrotnie: w 1936 r., gdy pracował nad traktatem „Zagadnienie psychofizyczne” oraz 
w 1938 r., gdy leczył rany po kolejnym już porzuceniu przez Czesławę Oknińską. Podczas 
tych kilku pobytów w Nowym Sączu, w tym także dzięki zabiegom Heleny Maciak, która 
pośredniczyła w pozyskiwaniu dla Witkacego klientów, powstało prawdopodobnie ok. 50 
portretów. Według relacji Jadwigi Maciak (zwanej pieszczotliwie przez artystę „Jagódką”) 
ok. 15 z nich było portretami przedstawiającymi członków rodziny Maciaków, kolekcja 
jednak nie zachowała się, uległszy rozproszeniu po śmierci Franciszka i Heleny. Dostępna 
jest za to korespondencja, 17 listów i 13 kartek pocztowych, które Witkacy wysyłał w latach 
1934–1939 do państwa Maciaków:
B [ardzo] tęsknię za Państwem i mam niezwykle miłe wspomnienia z Sącza dzięki Państwu, 
którzy się tak dobrze do mnie odnieśli (…). Całuję rączki Pani i łączę wyrazy szacunku, 
sympatii i wdzięczności dla Obojga Państwa. Dzieci ściskam serdecznie. Wasz wierny Witkac
(cyt. za: J. Degler, Witkacego portret wielokrotny, Warszawa 2014, s. 392)
Portret Franciszka Maciaka został wykonany jedynie pod wpływem kofeiny i zakwalifikowany 
przez artystę jako typ B, co w regulaminie Firmy Portretowej Witkacy określał: rodzaj bardziej 
charakterystyczny, jednak bez cienia karykatury. Robota bardziej kreskowa niż typu A, 
z pewnym podcięciem cech charakterystycznych, co nie wyklucza „ładności” w portretach 
kobiecych. Stosunek do modela obiektywny.
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22
Odo Dobrowolski
(1883 Czerniowice – 1917 Kijów)

Uliczka, 1911 r.

pastel, papier, 95 × 67 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Odo Dobrowolski / 911

cena wywoławcza: 19 000 zł 

Początkowo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie jako wolny słuchacz. W latach 
1908–1909 przebywał w Paryżu pod opieką Jana Styki. Przez krótki czas był w Monachium, 
po czym wyjechał do Lwowa. W 1915 roku wyjechał do Rosji. Dobrowolski w swojej 
twórczości posługiwał się przede wszystkim techniką akwareli, pastelu i gwaszu. Skupiał 
się głównie na przedstawieniach motywów architektonicznych. Malował nastrojowe widoki 
z Krakowa, Lwowa, Paryża oraz innych francuskich miast. Zajmował się również litografią. 
W 1915 roku Dobrowolski wydał tekę barwnych autolitografii pt.: „Lwów”. Prace artysty 
znajdują się w Lwowskiej Galerii Sztuki oraz w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie, 
Poznaniu, Warszawie, we Wrocławiu.
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23
Jerzy Karszniewicz 
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

W parku

pastel, papier, 47 × 62,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p.d.: Jerzy Karszniewicz

cena wywoławcza: 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.
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24
Józef Wodziński 
(1859 – po 1915)

Ucieczka przed 
tłumem

akwarela, gwasz, 
papier, 37 × 53 cm 

w świetle oprawy 
J. Wodziński

cena wywoławcza: 
2 000 zł

25
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz 
– 1899 Kraków)

Przejażdżka

chromolito-
grafia, papier, 
43,5 × 73,5 cm  
w świetle ramy
sygn. na płycie 
l. d.: Juliusz Kos-
sak/1880/Seitz 
Wandsbeck

cena wywoławcza: 
800 zł

Pierwsze nauki pobierał w Warszawie pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamieńskiego, następnie w latach 1878–1881 
studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Edukację artystyczną dopełnił kształcąc się przez trzy lata w Akademii w Monachium, 
mając za nauczyciela Otto Seitza, oraz w Wiedniu. Początkowo mieszkał i tworzył w Monachium, po 1900 r. przeniósł się do Berlina. 
W jego twórczości dominują kostiumowe przedstawienia eleganckich dam w salonowych wnętrzach, malował również pejzaże nadmorskie. 
Wodziński pracował także jako ilustrator w niemieckiej i angielskiej prasie. Jego prace cieszyły się dużym uznaniem wśród publiczności. 
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Studiował w warszawskiej Szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona i Jana Kauzika. 
Następnie w latach 1895–1896 przebywał w Paryżu, gdzie studiował w Académie Vitti 
oraz u E. Aman-Jeana i R. Collina. Krótko studiował w Akademii w Rzymie. Mieszkał 
w Warszawie, gdzie aktywnie uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. W 1898 roku 
otrzymał srebrny medal za serię pocztówek z widokami Warszawy. Od 1906 był członkiem 
TZSP. Członek i współzałożyciel stowarzyszenia Sztuka i Rzemiosło; przynależał również 
do grupy Pro Arte. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, przede wszystkim tych 
warszawskich. Większość prac artysty została zniszczona w czasie powstania warszawskiego. 
Przeważającym motywem w twórczości Cieślewskiego jest architektura Warszawy. Poza tym 
artysta sięgał po przedstawienia pejzaży, martwych natur; niekiedy malował również sceny 
figuralne i portrety. Najczęściej tworzył w technice akwareli.

26
Tadeusz Cieślewski 
(1870 Warszawa – 1956 tamże)

Kolumna Zygmunta

akwarela, tusz, papier, 16 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T. Cieślewski

cena wywoławcza: 1 900 zł ●
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27
Franciszek Jaźwiecki 
(1900 Kraków – 1946 Kudowa)

Hucuł, 1942 r.

akwarela, ołówek, kredki, papier, 
41 × 32,5 cm w świetle passe-partout 
sygn. i dat. ołówkiem p. g.: 
Fr. Jaźwiecki 42

cena wywoławcza: 2 800 zł

Malarz, grafik, rysownik, edukację artystyczną poprzedziła służba w Legionach Polskich, 
do których wstąpił w wieku czternastu lat. W latach 1924–1927 kształcił się w Wolnej 
Szkole Malarstwa i Rysunków, następnie kontynuował naukę w krakowskiej ASP pod okiem 
F. Pautscha i T. Axentowicza. Jaźwiecki aktywizował się w kręgach społeczno-artystycznych, 
już w okresie studenckim należał do Towarzystwa Uczniów ASP „Żywi”, ZZPAP oraz Sekcji 
Plastyków Związku Legionistów w Krakowie. Podczas II wojny światowej został aresztowany 
i był więziony w obozach koncentracyjnych m. in. w Oświęcimiu, Gross-Rosen i Oranienburgu, 
gdzie malował portrety współwięźniów. W jego twórczości dominują pejzaże uwieczniające 
polski krajobraz i architekturę. Motywy te powielał w litografii.
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28
Stefan Just 
(1905–1977)

Wesele chłopskie

akwarela, gwasz, tektura, 48,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: SJust 

cena wywoławcza: 3 000 zł ●

Malarz związany z Łodzią. Studia artystyczne ukończył na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Brał udział w wystawach Zachęty – na Salonie w 1938 r.  został wyróżniony 
przez komisję. Justa interesował przede wszystkim pejzaż. Wykonane w technice olejnej 
krajobrazy często zawierały motyw drogi, w malarskiej manierze były natomiast zbliżone 
do konwencji impresjonizmu. Zdecydowanie rzadziej posługiwał się innymi technikami 
malarskimi. W jego dorobku odnaleźć można również portrety i sceny rodzajowe. Just jest 
także autorem wizerunku Matki Boskiej, znajdującym się w Sanktuarium w Szczyrku, który 
namalował jako wotum dziękczynne w 1960 r. 
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29
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Autoportret, 1944 r. 

ołówek, papier, 25 × 18,5 cm
sygn. i dat. p. d.: SZMAJ 44
na odwrocie autorskie zapiski l. g.: Stefan 
Szmaj/lekarz podporucznik/r. 1919 oraz 
p. g.: Autoportret. Rysunek kredką z/
fotografii Ulatowskiego /w Poznaniu/
Stefan Szmaj 49

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

Reprodukowany: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 2.

cena wywoławcza: 2 400 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. W 1910 roku 
krótko kształcił się w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium. Zna-
czący wpływ na charakter jego twórczości wywarł niemiecki ekspresjonizm, z którym artysta 
zetknął się podczas pobytu w Berlinie w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim 
środowiskiem artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, twórczość swoją 
prezentował m. in. na łamach czasopisma „Zdrój”. Posługiwał się głównie linorytem.



35AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

30
Jan Wojnarski 

(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Akt, 1917 r.

węgiel, papier, 63 × 43 cm
sygn. p. d.: JWojnarski oraz ponownie 

ołówkiem p. d.: JAN WOJNARSKI 1917
na odwrocie pieczątki syna artysty 

Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 000 zł

31
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 
1937 Kraków)

Siedząca

węgiel, papier, 
47,5 × 63 cm
sygn. p. d.: J. 
Wojnarski
na odwrocie 
pieczątki syna artysty 
Krzysztofa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty

cena wywoławcza: 
700 zł

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Stanisław-
skiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu wpłynęli na 
jego twórczość. W latach 1904–1905 odbył podróż artystyczną do 
Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. W latach 1927–37 
był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup artystycznych: „Nie-
zależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Wojnarski uprawiał malarstwo olejne, 
specjalizując się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał udział 
w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, zdobywając 
liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego dzieł stanowią 
malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać w nich wyraźny 
wpływ szkoły Jana Stanisławskiego. W jego niezwykle płodnej twór-
czości dużo miejsca zajmują także liczne przedstawienia aktów oraz 
portretów, w których sylwetki swych modeli kształtował subtelną kreską.
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33
Wlastimil Hofman 

(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Portret mężczyzny

ołówek, papier, 12,5 × 8 cm 

cena wywoławcza: 700 zł ●

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

32
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Chłopiec

ołówek, papier, 33 × 22 cm
sygn. p. d.: ak oraz u dołu: (nieczytelnie)  
Antoni(?)

cena wywoławcza: 900 zł ●

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP 
u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza i L. Wy-
czółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). 
W latach 1904–1907 kontynuował naukę w ASP w Wied-
niu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie 
Colarossi. Podróżował do Włoch, Londynu i Budapesztu. 
Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział 
w wystawach krakowskiego TPSP, którego w latach 
1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał w war-
szawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. 
w Monachium, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Buffalo 
i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty 
miały miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. 
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34
Karol Kossak 

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Na pastwisku

akwarela, papier, 18,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie szkic z przedstawie-
niem jeźdźca

Wystawiany  
i reprodukowany:

Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon 
Kossak/ Wojciech Kossak/Jerzy 

Kossak/Karol Kossak; Państwowa 
Galeria Sztuki, 8 lipca – 2 paź-
dziernika 2016 r, ilustr. s. 173. 

Opisany s. 195 

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

35
Karol Kossak 
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Portret mężczyzny w stroju hipicznym

akwarela, ołówek, papier, 28,5 × 19 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic przedstawiający konie ciągnące 
wóz z drewnem

Wystawiany i reprodukowany:
Kossakowie, Juliusz Kossak/Leon Kossak/ 
Wojciech Kossak/Jerzy Kossak/Karol Kossak; Pań-
stwowa Galeria Sztuki, 8 lipca – 2 października 
2016 r, ilustr. s. 174. opisany s. 195

cena wywoławcza: 1 700 zł ●

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny 
Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. 
Tam też pobierał lekcje rysunku i malarstwa u Zygmunta 
Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. 
Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, które 
niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny 
światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 1919–1923 
kontynuował naukę w krakowskim ASP pod kierunkiem 
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po 
ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel rysunku 
w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty 
najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych 
w urokliwych kompozycjach. Tworzył głównie w technice 
akwareli.
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36
Alfons Karpiński 

(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Przy studni

ołówek, papier, 23,5 × 16,5 cm
sygn. monogramem wiązanym p. d.: ak

cena wywoławcza: 450 zł ●

37
Tadeusz Rybkowski 
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Kwestarz

ołówek, papier, 14 × 20,2 cm
sygn. p. d.: TRyb oraz opisany 
powyżej: „Kwestarz”

cena wywoławcza: 1 200 zł 

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Ja-
błońskiego, W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo 
w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 kontynuował 
naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 
1908–12, w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie 
Colarossi. Podróżował do Włoch, Londynu i Budapesztu. Osiadł 
w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wystawach 
krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. 
Ponadto wystawiał w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za 
granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, Brukseli, Amsterdamie, Buffalo 
i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały miejsce 
w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował 
pejzaże, widoki ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki 
kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz kwiatów. Malował je 
w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, 
miękko nakładaną plamą barwną w rozproszonym świetle tworzą 
niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza oraz Floriana Cynka. Następnie naukę kontynu-
ował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, odwiedzając Paryż, 
Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia 
Artystów Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 
1903–14 we Lwowie prowadził własną szkołę artystyczną. Artysta 
malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. Zajmował się także 
malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło 
również portretów i pejzaży

38
Stanisław Batowski 
Kaczor
(1866 Lwów – 1946 
tamże)

Mężczyzna 
z kagankiem (praca 
dwustronna)

ołówek, papier, 
16 × 10,5 cm
opisany u góry: Jaźwiecki 
pozował mi do ilustraci
na odwrocie szkic z przed-
stawieniem siedzącego 
mężczyzny 

cena wywoławcza: 
800 zł

39
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Popiersie młodego mężczyzny 
w stroju orientalnym

ołówek, papier, 16 × 10,4 cm 

cena wywoławcza: 700 zł
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40
Teodor Grott 
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Widok na Wawel

gwasz, papier, 33 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Teod. Grott.

cena wywoławcza: 5 500 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym ze szczególnym 
upodobaniem kwiaty, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się przy 
tym różnymi technikami.
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41
Władysław Roguski 
(1890 Warszawa – 1940 Poznań)

Kraków, 1936 r.

akwarela, papier, 36 × 55,5 cm
sygn. i dat. p. d.: wRoguski/Krak 36

cena wywoławcza: 3 000 zł

Malarz, grafik, projektant tkanin, pedagog, artystyczne utalentowanie rozwijał początko-
wo w warszawskiej Szkole Rysunkowej im. Wojciecha Gersona, gdzie kształcił się pod 
okiem Miłosza Kotarbińskiego i Jana Kauzika. Następnie w latach 1912–1914 studiował 
w krakowskiej ASP pod kierunkiem Józefa Mehoffera i Józefa Pankiewicza. Po zakończeniu 
I wojny światowej, podczas której walczył w Legionach, w 1920 r. wraz z wieloletnim 
przyjacielem Wacławem Wąsowiczem, Kamilem Witkowskim, Jerzym Zarubą i kilkoma 
innymi artystami utworzył warszawską grupę formistów. W tym samym roku z inicjatywy 
Fryderyka Pautscha, został mianowany wykładowcą Szkoły Sztuk Zdobniczych i Przemysłu 
Artystycznego w Poznaniu, gdzie jako kierownik Wydziału Tekstylnego prowadził zajęcia 
z kostiumologii. W twórczości Roguskiego duży udział miały obrazy o tematyce sakralnej, 
których kompozycje powielał następnie przy użyciu technik graficznych. Trudnił się także 
wykonywaniem portretów, plakatów i projektowaniem kilimów.
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42
Emil Kunke 

(1896 Lwów – 1943 tamże)

Czarownice, 1931 r. 

litografia, papier, 22 × 17 cm (odcisk płyty) 
26 × 21 cm (w świetle oprawy)

sygn. ołówkiem p. d.: 19. E. Kunke 31 oraz 
autorski tytuł l. d.: Czarownice

cena wywoławcza: 2 400 zł 

43
Emil Kunke 
(1896 Lwów – 1943 tamże)

Góra stracenia, 1931 r.

litografia, papier, 22 × 17 cm (odcisk płyty) 
26 × 21 cm (w świetle oprawy)
sygn. ołówkiem p. d.: 19. E. Kunke 31 oraz 
autorski tytuł l. d.: Góra stracenia

cena wywoławcza: 2 400 zł

Malarz, grafik i rysownik o pochodzeniu żydowskim. 
Związany z lwowskim życiem artystycznym. Studiował na 
uniwersytecie we Lwowie, w Wiedniu i Klosterneuburgu. 
Wystawiał z grupą Artes. Swoje prace prezentował także 
we Lwowie. Podejmował tematykę związaną z literaturą, 
Biblią, słowiańską mitologią, historią i tradycją żydowską. 
Sięgał również po motywy fantastyczne.
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44
Wlastimil Hofman 
(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Melancholia

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

cena wywoławcza: 800 zł ●

45
Wlastimil Hofman 

(1881 Praga – 1970 Szklarska 
Poręba)

Przyjdź Królestwo Twoje

autolitografia, papier, 13 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. monogramem wiązanym 
p. d.: WH

cena wywoławcza: 800 zł ●

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczółkowskiego i Jana Stani-
sławskiego. Swoją artystyczną edukację kontynuował w Paryżu w Ecole des Beaux-Art w pracowni Jean-Léon Gérôme’a – francuskiego 
malarza i rzeźbiarza akademickiego. Sławę przyniosła Hofmanowi praca zatytułowana „Spowiedź”, która została wystawiona w 1906 
roku w warszawskiej Zachęcie. Podczas wojny kilkakrotnie zmieniał miejsce pobytu, by ostatecznie osiąść w Szklarskiej Porębie, gdzie 
kontynuował tradycje tamtejszej kolonii artystycznej. Malował głównie portrety oraz sceny o charakterze symbolicznym, pełne nastrojowości 
oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które dodatkowo podkreślają 
głębię ekspresji przedstawienia.
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46
Wacław Franiczek Pawliszak 
(1866 Warszawa – 1905 tamże)

Przy łożu umarłej, przed 1905 r. 

akwarela, gwasz, papier, 43,5 × 26,5 cm 
w świetle pass-partout
sygn. p. d.: WP 
na odwrocie nalepka wystawiennicza 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie z 1905 roku z opisem pracy

cena wywoławcza: 5 500 zł

Uzdolnienia artystyczne przejawiał już od najwcześniejszych lat dziecięcych, z tego też 
względu w dość młodym wieku został dopuszczony na zajęcia w Klasie Rysunkowej Wojciecha 
Gersona. Następnie w latach 1880–1885 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
mając za nauczycieli m in. Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejkę, który 
poznawszy się na talencie młodzieńca, szybko otoczył go specjalnymi względami. Z okresu 
akademickiego pochodzi szereg prac o tematyce, w której zaznacza się wpływ mistrza: 
jego prace zapełniały szkice jeźdźców, sylwety rycerzy, studia koni i sceny batalistyczne. Po 
1885 r. Pawliszak kontynuował edukację za granicą, wpierw w Monachium, gdzie kształcił 
się pod kierunkiem Józefa Brandta, później w Paryżu pod okiem Émile’a Auguste’a Carolusa-
-Durana. Artysta był z zamiłowania podróżnikiem, chętnie wyprawiał się na ziemie wschodnie 
(Kresy, Krym Ukrainę), zwiedził również kraje Afryki i Bliskiego Wschodu. Z podróży czerpał 
inspiracje, stąd też nie dziwi tematyka orientalna jego płócien. Zajmowały go także realia 
XVII i XVIII w., wiele obrazów stanowi historyczno-rodzajowe ujęcia z tamtego okresu. Zmarł 
w wyniku śmiertelnego postrzału zadanego przez Dunikowskiego, z którym był w konflikcie.
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Malarz i grafik żydowskiego pochodzenia, związany głównie z krakowskim środowiskiem artystycznym. Studiował w Krakowie, w Szkole 
Sztuk Pięknych, pod kierunkiem Loepolda Lofflera, Władysława Łuszczkiewicza, Floriana Cynka i Jana Matejki. Następnie od 1896 roku 
studiował w Akademii monachijskiej, a od 1900–1903 roku w Paryżu w École des Beaux-Arts. Swoje prace prezentował na Salonach 
Towarzystwa Artystów Francuskich a także na Salonie Jesiennym. W 1904 roku wrócił do Krakowa, gdzie otworzył swoją pracownię 
artystyczną na Kazimierzu. W miedzy czasie wiele podróżował m.in. do Włoch, Wiednia, Holandii, Belgii i Jerozolimy. Był członkiem 
krakowskiego TPSP oraz warszawskiego TZSP. Pełnił funkcję honorowego prezesa Żydowskiego Towarzystwa Krzewienia Sztuk Pięknych. 
Markowicz zyskał sławę jako znakomity rysownik i kolorysta. W swoich pracach posługiwał się przede wszystkim techniką pasteli, rzadziej 
sięgał po olej. Początkowo artysta przedstawiał krajobrazy miejskie oraz pejzaże – inspiracje czerpał z licznych podróży. Z czasem w jego 
twórczości zaczęły się pojawiać coraz to liczniejsze portrety oraz sceny rodzajowe o tematyce żydowskiej. Obrazy Markowicza znajdują się 
w zbiorach krakowskiego Muzeum Narodowego oraz Historycznego, a także w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie.

47
Artur Markowicz 
(1872 Podgórze –1934 Kraków)

Młodzieniec w kapeluszu 
i dziewczynka

ołówek, papier, 17,5 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: A. MARKOWICZ
na odwrocie szkic 

cena wywoławcza: 550 zł

48
Artur Markowicz 

(1872 Podgórze –1934 Kraków)

W tłumie, ok. 1900

ołówek, papier, 16 × 20 cm 
w świetle passe-partout 

na odwrocie szkic

cena wywoławcza: 700 zł
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49
Józef Mikołaj Stanisław 
Pochwalski
(1888 Kraków – 1963 tamże)

Szkice roślin, 1919 r. 

ołówek, akwarela, papier, 33 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: 28. VIII.1919/JP 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty 

cena wywoławcza: 1 500 zł 

Pochodził z rodziny o głęboko zakorzenionych artystycznych tradycjach, z pokolenia na 
pokolenie jego pradziadek Marcin, dziadek Józef Kasper i ojciec Kazimierz Teofil trudnili się 
malarstwem. Pierwsze plastyczne wprawki popełniał pod okiem rodziciela, który piastował 
stanowisko profesora w wiedeńskiej akademii sztuk pięknych, tam też Józef Mikołaj uczęsz-
czał na studia w latach 1907-1912. W roku akademickim 1912/13 kontynuował naukę 
w Monachium w szkole prowadzonej przez Karla Marra. Następnie na krótko przeniósł się 
do Paryża, gdzie otworzył swoją pracownię. W 1914 r. wrócił do Wiednia, w tamtejszym 
szkołach dalej rozwijał swój talent malarski, aż do 1919 r., gdy otrzymał obywatelstwo 
polskie i powrócił do kraju. W latach 1920-1921 przebywał w Poznaniu, następnie przeniósł 
się do Krakowa, gdzie już zamieszkał na stałe. Od 1924 r. przez dwa lata uczęszczał na 
zajęcia z grafiki prowadzone przez Jana Wojnarskiego na krakowskiej ASP. Pochwalski był 
wszechstronnie utalentowany, tworzył w różnych mediach i interesowały go wielorakie tematy. 
W jego twórczości ważne miejsce zajmowały portrety i malarstwo o tematyce sakralnej, zaś 
jego prace graficzne wykonane są głównie w technice miedziorytu, akwatinty i akwaforty 
i przedstawiają zabytki Krakowa. 



47AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

50
Józef Mikołaj Stanisław 
Pochwalski
(1888 Kraków – 1963 tamże)

Akt, 1920

czarna kredka, papier, 61,5 × 41,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. .d.: 19 JP20 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty 

cena wywoławcza: 1 700 zł

51
Józef Mikołaj Stanisław 

Pochwalski
(1888 Kraków – 1963 tamże)

Postać mężczyzny, 1920 r. 

czarna kredka, karton, 59,5 × 45,6 cm 
sygn. i dat. p. d.: 8. JP. II/1920/ Poznań 

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 500 zł 
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52
Bronisław Jamontt 
(1886 Dokudowo – 
1957 Toruń)

Szkice

kredka, papier, 
24 × 34 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p.d.: Br Jamontt

cena wywoławcza: 
600 zł ●

53
Bronisław Jamontt 
(1886 Dokudowo – 
1957 Toruń)

Zaułek wileński zimą

pastel, papier, 27 × 39 cm
sygn. p. d.: Br Jamontt

cena wywoławcza: 
1 600 zł ●

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz 
I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem 
Barbizończyków oraz Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się z dorobkiem J. Stanisławskiego, 
którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku 
i malarstwa. Pełną edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana  Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 1928 roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, 
a jego dorobek na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał się gwaszem i temperą, po olej i pastel 
sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi 
na polu plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), 
w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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54
Antoni 

Uniechowski 
(1903 Wilno – 1976 

Warszawa)

U piekarza

tusz, papier, 
27,5 × 40,5 cm  
w świetle passe-

-partout
sygn. p. d.: AU

cena wywoławcza: 
1 300 zł ●

55
Antoni Uniechowski 

(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

U krawca

tusz, papier, 40,5 × 28,5 cm
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: AU

cena wywoławcza: 1 300 zł ●

Malarz, rysownik, scenograf. Studiował w latach 
1923–1930 w warszawskiej ASP. W swej twórczości 
przede wszystkim zajmował się ilustracją książkową 
(m. in. do powieści Bolesława Prusa oraz Lwa Tołsto-
ja). Współpracował z „Przekrojem”. Artysta posługiwał 
się tuszem, piórkiem, gwaszem oraz akwarelą. Jego 
rysunki charakteryzują się swobodną i lekką kreską.
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56
Erich 

Nikutowski 
(1872 Düsseldorf 

– 1921 Kaub)

W porcie

akwarela, papier, 
29 × 43 cm 

w świetle  
passe-partout

sygn. p. d.: 
E.NIKUTOWSKI

cena wywoławcza: 
2 400 zł

Artysta polskiego pochodzenia. Rozpoczętą w Królewcu naukę malarstwa kontynuował w akademii w Dusseldorfie pod kierunkiem 
K. F. Lessinga. Przeważnie tworzył dzieła o tematyce historycznej oraz batalistycznej, jednakże w twórczości jego nie zabrakło i scen 
ilustrujących życie na wsi, w tym scen z zaprzęgami konnymi, często w zimowym pejzażu.

57
Malarz nieokreślony 
(XX w.)

Uliczka  

akwarela, papier, 40 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout 

cena wywoławcza: 700 zł
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58
Władysław Wankie 
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Nad wodą

akwarela, papier, 35,5 × 47 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Władysław Wankie

cena wywoławcza: 5 500 zł

W latach 1875–1880 studiował w warszawskiej Klasie Rysunkowej u W. Gersona i A. Ka-
mińskiego, później krótko w Krakowie i w Monachium. W ciągu dwudziestu lat spędzonych 
w Niemczech nie tracił kontaktu z krajem; regularnie wysyłał swoje prace na wystawy 
organizowane w TZSP i w Salonie Krywulta w Warszawie, a także w krakowskim TPSP. 
Na przełomie lat 1893/94 podróżował do Holandii i Bretani. W 1901 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Należał do grupy artystycznej „Pro Arte”, której w latach 1922–25 był preze-
sem. Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. 
Zajmował się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich 
czasopism. Owocem podróży artysty do Bretanii nad zatokę Mont-St-Michel są m.in. prace 
ukazujące rozległe, piaszczyste plaże, ożywione obecnością kobiet w bretońskich strojach, 
najczęściej zajętych zbieraniem ostryg lub małży, czy też pomagających przy rozładunku 
łodzi. Prace artysty znamionuje niezwykła subtelność barw; emanują one nastrojem ciszy 
i skupienia, unaoczniając harmonię człowieka z naturą.
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59
Jan Wojnarski 
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Półakt

akwarela, kredka, papier, 35 × 45 cm (owal) 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Wojnarski

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 2 200 zł

60
Malarz nieokreślony 
(1 poł. XX w.)

Kwiaty, 1924 r.

akwarela, papier, 20,5 × 33 cm
sygn. i dat. p.d.: 1924. 
(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 500 zł

Malarz i pedagog, pierwsze nauki w zakresie wykształcenia artystycznego pobierał w wileńskiej szkole rysunkowej G. F. Rybakowa oraz 
I.P. Trutniewa. Następnie wyjechał na studia prawnicze do Petersburga, gdzie miał okazję zapoznać się z pejzażowym malarstwem 
Barbizończyków oraz Holendrów. W 1909 r. przebywał w okolicach Krakowa i Zakopanego, tam zetknął się z dorobkiem J. Stanisławskiego, 
którego twórczość znalazła silne odbicie w późniejszych pejzażach Jamontta. Po powrocie do Wilna trudnił się jako nauczyciel rysunku 
i malarstwa. Pełną edukację artystyczną zdobył uzyskując dyplom artysty malarza w 1934 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Stefana  Batorego w Wilnie, gdzie studiował z przerwami od 1928 roku. Jamontt prowadził działalność wystawienniczą w latach 1915–1955, 
a jego dorobek na tym polu wyniósł 75 wystaw w kraju i za granicą. Artysta najchętniej posługiwał się gwaszem i temperą, po olej i pastel 
sięgając sporadycznie. Interesował go pejzaż, zwłaszcza widoki miejskie, na których uwieczniał zabudowę Wilna i Torunia. Za swoje zasługi 
na polu plastycznym Jamontt był wielokrotnie nagradzany: w 1924 r. wielkim medalem złotym za Pejzaż z kaskadą (w zbiorach MNW), 
w 1930 Złotym Krzyżem Zasługi, a w 1955 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
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61
Teodor Grott 

(1884 Częstochowa – 1972 
Kraków)

Kwiaty w oknie

akwarela, papier; 35 × 48 cm 
w świetle oprawy

sygn. p. g.: Teod. Grott

cena wywoławcza: 4 400 zł ●

62
Władysław Serafin 

(1905 Kraków – 1988 tamże)

Tulipany

akwarela, papier, 60,5 × 42,8 cm
sygn. p. d.: W Serafin

cena wywoławcza: 3 400 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował naukę we Włoszech, podróżował do Paryża 
i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, 
akty, martwe natury, w tym ze szczególnym upodobaniem kwiaty, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się przy tym 
różnymi technikami.

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakow-
skiej pod kierunkiem F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował 
się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, malując w ple-
nerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, 
których widoki stały się tematem licznych jego prac. Poza tym 
przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy widoki portowe. Chętnie 
posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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63
Malarz nieokreślony 

Dzieci w marynarskich 
mundurkach 

pastel, karton, 71,5 × 55,5 cm 
p. d.: krzyż łamany, poniżej 95 

cena wywoławcza: 17 000 zł 
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64
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Róże w wazonie

akwarela, tektura, 46,5 × 66 cm
sygn. p. d.: Teod. Grott

cena wywoławcza:  5 500 zł ●

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali tekę 
akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa Przyjaciół 
Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym ze szczególnym 
upodobaniem kwiaty, sceny rodzajowe oraz architektoniczne motywy, posługując się przy 
tym różnymi technikami.
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65
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Aneri 
siedząca na 
ławce z robótką

akwarela, 
papier, 21 × 29 cm 
w świetle  
passe-partout
sygn. monogramem 
wiązanym p. d.: 
WW

cena wywoławcza: 
4 000 zł ●

66
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda 
na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kobiety w polu

akwarela, papier, 
20,5 × 27 cm 
w świetle 
passe-partout
sygn. monogramem 
wiązanym p. d.: 
WW

cena wywoławcza: 
4 000 zł ●
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67
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Odpoczynek w ogrodzie

akwarela, papier, 
29,5 × 21 cm w świetle passe-partout
sygn. monogramem wiązanym p. d.: WW

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, 
m.in. u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się 
w podróż artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś 
później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców 
okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także 
zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się 
w kierunku koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie 
białym (ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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68
Hanna Rudzka Cybisowa 
(1897 Mława – 1988 Kraków)

Krzemieniec – Góra królowej 
Bony

gwasz, ołówek, papier, 43 × 61,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: H. Rudzka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny malarza Eustachego 
Wasilkowskiego.

cena wywoławcza: 4 800 zł ●

Artystka malarka, jedna z czołowych przedstawicieli nurtu koloryzmu. Studiowała w SSP 
w Warszawie w pracowni M. Kotarbińskiego oraz w Krakowie w ASP pod kierunkiem 
J. Pankiewicza. W 1924 roku wyjechała do Paryża wraz z Komitetem Paryskim, który też 
współtworzyła. Przebywając w Paryżu artystka intensywnie uzupełniała swoje artystyczne 
wykształcenie. W 1931 roku brała udział w wystawie kapistów. W 1931–33 roku wraz 
z mężem Janem Cybisem powróciła do kraju. W tym czasie intensywnie brała udział w polskim 
życiu artystycznym. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach m.in. w Warszawie, 
Krakowie, Lwowie. W czasie II wojny światowej, przebywając w Krakowie, działała w Sa-
mopomocy Koleżeńskiej. Po zakończeniu wojny jako pierwsza kobieta w historii krakowskiej 
ASP objęła stanowisko profesora.



59AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

69
Władysław Serafin 
(1905 Kraków – 1988 tamże)

Planty jesienią – Widok na 
Wawel

pastel, papier, 31,5 × 44 cm w świetle 
oprawy
sygn. p. d.: W Serafin.

cena wywoławcza: 4 000 zł ●

W latach 1932–1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem 
F. Pautscha i W. Jarockiego. Specjalizował się w tematyce pejzażowej. Wiele podróżował, 
malując w plenerze. Szczególnie upodobał sobie Podhale i okolice Krakowa, których widoki 
stały się tematem licznych jego prac. Poza tym przedstawiał martwe natury, kwiaty, czy 
widoki portowe. Chętnie posługiwał się technikami pastelu i akwareli.
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70
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Kwiaty w wazonie

gwasz na kollotypii, papier, 77 × 58,5 cm
sygn. l. d.: Kisling

cena wywoławcza: 8 500 zł ●

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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71
Abraham Weinbaum 
(1890 Kamieniec Podolski – 
1943 Sobibór)

Akt

mieszane techniki graficzne, papier, 
21 × 26 cm w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 4 600 zł

Polski malarz pochodzenia żydowskiego. Studia odbył w Akademii krakowskiej pod kierunkiem 
Wojciecha Weissa i Józefa Pankiewicza. Po studiach w 1910 roku wyjechał do Paryża. Żywo 
związał się z paryskim życiem artystycznym; wystawiał swoje prace na paryskich salonach. 
W 1940 roku przeniósł się wraz z rodziną do Marsylii. W swojej twórczości posługiwał się 
różnymi technikami – olejną, pastelową, akwarelą. Malował pejzaże, zwłaszcza miejskie, 
urozmaicone niekiedy ludzkimi postaciami w charakterze sztafażu. Ponadto kompozycje 
figuralne, wnętrza, martwe natury, kwiaty. Wystawiał m.in. w paryskim Salonie Niezależnych.



62 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

72
Mojżesz Kisling
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Macierzyństwo

litografia barwna, papier, 29 × 20 cm 
(odcisk płyty)
sygn. i dat. na kamieniu l. d.: Kisling 
1952

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

Malarz żydowskiego pochodzenia, jeden z przedstawicieli École de Paris. W latach 
1907–1911 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Józefa 
Pankiewicza. Już wtedy zaczął odnosić liczne sukcesy a jego prace przyniosły mu nagrody. 
Zaraz po studiach wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał w słynnej dzielnicy Montmartre. Na 
swej artystycznej drodze poznał wielu wybitnych postaci ówczesnej sceny artystycznej jak 
na przykład Amedeo Modigliani, który namalował portret Kislinga w 1916 roku. Malarstwo 
Kislinga wzbudzało powszechny podziw, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się portrety 
oraz akty o surrealistycznych formach. Brał licznych wystawach sztuki współczesnej polskiej, 
między innymi w Paryżu oraz Brukseli.
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73
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo koło Połtawy – 1963 
Paryż)

Etiuda dla Bilitis 

gwasz, papier, 28 × 39 cm 
sygn. p. d.: SE

cena wywoławcza: 3 800 zł ●

W 1914 roku rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Mirgorodzie. W latach 1918–1919 
służył w kawalerii rosyjskiej. Po zakończeniu wojny kontynuował studia w Atenach, które 
ukończył w 1921 roku. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji i w Rzy-
mie. W 1923 roku zamieszkał w Paryżu. Wielokrotnie wystawiał swoje prace na Salonach 
(1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d`Art Du Montparnasse (1930), Galerie Drouot 
Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach figuralnych, 
a także i pejzażach. Malował zamaszyście syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. 
Swoje kompozycje często budował przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne 
brązy, zielenie. Obecnie jego obrazy znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach 
Zjednoczonych.
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74
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Projekty polichromii do 
kościoła Przenajświętszej Trójcy 
w Bogdanowie, po 1946 r.

7 arkuszy o wym.: ok. 172,5 × 61 cm
tempera, ołówek, papier
sygn. Borys

cena wywoławcza: 13 000 zł ●

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. 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 katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „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 1937 r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.



Kartony do polichromii powstały na zlecenie ks. kanonika Ludwika Pawła Muszyńskiego, ówczesnego proboszcza 
parafii Przenajświętszej Trójcy w Bogdanowie. 10 sierpnia 1948 r. została spisana umowa, w której Stanisław 
Borysowski i Eugeniusz Geppert podejmowali się współpracy nad stworzeniem polichromii mających zdobić 
wnętrze kościoła. W aneksie do umowy jasno zostały sprecyzowane oczekiwania zleceniodawcy co do wystroju 
poszczególnych pomieszczeń – złożono zamówienie na polichromie do kaplic Matki Boskiej, Chrzcielnej 
i Pogrzebowej, do wnęki ołtarza Serca Jezusowego oraz naw głównej, bocznych i poprzecznej. Na polichromiach 
miały znaleźć się sceny z życia Matki Boskiej i Chrystusa, w tym stacje Drogi Krzyżowej, a także wizerunki św. 
Franciszka, św. Pawła, św. Jana Nepomucena oraz wyobrażenia Aniołów.
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76
Andrzej Mierzejewski
(1915 Zakopane – 1982 Warszawa)

Przy stole

pastel, papier, 99,5 × 69 cm 
w świetle oprawy 

Pochodzenie: 
Kolekcja żony artysty – Aleksandry 
Mierzejewskiej 

cena wywoławcza: 3 200 zł

Malarz, syn Jacka Mierzejewskiego i brat Jerzego – również artystów. Studia rozpoczął w 1935 r. w warszawskiej ASP pod kierunkiem 
Mieczysława Kotarbińskiego i Tadeusza Kulisiewicza. Edukację przerwała mu wojna, dyplom uzyskał dopiero w 1947 roku. Nie był zrzeszony 
w żadnym ugrupowaniu artystycznym i rzadko wystawiał swoje prace, na co w pewnym stopniu mogła mieć wpływ introwertyczna natura 
Mierzejewskiego. Wśród ekspozycji, w których uczestniczył wymienić należy indywidualny pokaz prac w warszawskiej Zachęcie w 1980 
r. oraz zbiorowa wystawa osiągnięć artystycznych rodziny Mierzejewskich zorganizowana w MNW w 2004 r., podczas której został 
skonfrontowany z twórczością ojca i brata. Swojej ekspresji dawał ujście poprzez malarstwo, wyrażał się w zgaszonej gamie pokrytych olejem 
płócien i żywej kolorystyce pastelu. W jego twórczości zaznacza się wpływ takich kierunków, jak ekspresjonizm, kubizm i egzystencjalizm.

75
Andrzej Mierzejewski

(1915 Zakopane – 1982 Warszawa)

Odpoczynek

czarna kredka, papier, 99,5 × 69 cm 
w świetle oprawy 

Pochodzenie: 
Kolekcja żony artysty – Aleksandry 

Mierzejewskiej 

cena wywoławcza: 3 400 zł
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Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej aka-
demii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi 
czasopismami, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami 
i kostiumami dla teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. 
Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci oraz 
kolorystyka z przewagą brązów.

77
Jan Marcin Szancer 
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Portret dziewczyny, 1957 r.

ołówek, kredka, papier, 39,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: jms
oraz zapiski długopisem p. d.: nieczy-
telnie/Warsaw/June 1957 oraz p. g.: 
nieczytelnie

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

78
Jan Marcin Szancer 
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Śpiący pies, 1954 r.

akwarela, papier, 31 × 23 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: jms oraz dat. l. d.: 25/I 54

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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79
Stanisław Szwarc 
(1880–1953 Kraków)

Na przełomie

autolitografia, papier, 27,5 × 36,5 cm 
(odcisk płyty), 33 × 45 cm (wymiar 
arkusza)
u dołu ołówkiem, l. d.: „Na przełomie” 
(autolit) oraz sygn. p. d.: Stan Szwarz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 350 zł

80
Stanisław Szwarc 
(1880–1953 Kraków)

Sokolica

autolitografia, papier, 40 × 31 cm (odcisk 
płyty), 44,5 × 34 cm (wymiar arkusza)
u dołu ołówkiem, l. d.: „Sokolica” oraz 
sygn. p. d.: Stan. Szwarc

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 400 zł
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81
Stanisław Szwarc 

(1880–1953 Kraków)

Jelenie

autolitografia, papier, 
27,5 × 36 cm (odcisk 
płyty), 34 × 44,5 cm 

(wymiar arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: 

Stan. Szwarz

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
400 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył ukończywszy 
studia w 1909 r. na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Należał i zasiadał w zarządzie Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz 
Towarzystwa Artystów Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach 
organizowanych przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, 
zaś pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce 
w 1931 r. w warszawskim Salonie prowadzonym przez Czesła-
wa Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował stanowisko 
profesora na krakowskiej ASP.

82
Franciszek Jaźwiecki

(1900–1946)

Biecz, 1933 r. 

litografia, papier, 
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Jaźwiecki 933  

oraz opisany l. d.: Biecz 

cena wywoławcza: 300 zł 

Malarz, grafik, rysownik, edukację artystyczną poprzedziła służba w Legionach Polskich, do których wstąpił w wieku czternastu lat. W latach 
1924-1927 kształcił się w Wolnej Szkole Malarstwa i Rysunków, następnie kontynuował naukę w krakowskiej ASP pod okiem F. Pautscha 
i T. Axentowicza. Jaźwiecki aktywizował się w kręgach społeczno-artystycznych, już w okresie studenckim należał do Towarzystwa Uczniów 
ASP „Żywi”, ZZPAP oraz Sekcji Plastyków Związku Legionistów w Krakowie. Podczas II wojny światowej został aresztowany i był więziony 
w obozach koncentracyjnych m. in. w Oświęcimiu, Gross-Rosen i Oranienburgu, gdzie malował portrety współwięźniów. W jego twórczości 
dominują pejzaże uwieczniające polski krajobraz i architekturę. Motywy te powielał w litografii.
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83
Lot Victorii

ilustracja do powieści Juliusza 
Verne’a „Pięć tygodni w balonie”, według 
Eduarda Riou litografia, papier Steinbach 
Malmedy, 74 × 104 cm, uszkodzenia
krawędzi

cena wywoławcza: 500 zł

84
Victoria ciągnięta przez słonia

ilustracja do powieści Juliusza 
Verne’a „Pięć tygodni w balonie”, według 
Eduarda Riou litografia, papier Steinbach 
Malmedy, 129,5 × 94,5 cm, uszkodzenia 
krawędzi 

cena wywoławcza: 500 zł
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85
Leon Płoszny 

(1902 Włocławek – 
1993 tamże)

Małogoszcz. Na 
targ

drzeworyt, papier, 
22 × 18 cm

sygn. ołówkiem p. 
d.: Leon Płoszny 

oraz opisany p. d.: 
Małogoszcz. Na targ

cena wywoławcza: 
300 zł ●

86
Karol Frycz 
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Michał Tarasiewicz z Anastazji 
Elizy Orzeszkowej, 1904 r.

litografia, papier, 31,5 × 14 cm 
w św. passe-partout 
sygn. na kamieniu p. d.: KF 
grafika z „Teki Melpomeny”, Kraków 
1904.

cena wywoławcza: 350 zł ●

87
Zygmunt Skwirczyński 

(1868–1938)

Rysunek satyryczny

tusz, papier, 34 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. u dołu: Skwirczyński 

cena wywoławcza: 550 zł 
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88
Jan Kanty Gumowski 
(1883 Krościenko nad 
Dunajcem – 1946 Kraków)

Ratusz Staromiejski 
w Gdańsku

litografia, papier, 49 × 29 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

89
Jan Kanty Gumowski 
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Neptun

litografia, papier, 49 × 29 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 250 zł

90
Jan Kanty Gumowski 
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 1946 Kraków)

Ulica Floriańska

litografia, papier, 41 × 28 cm w świetle oprawy 
sygn. na kamieniu p. d.: J.Gumowski 

cena wywoławcza: 250 zł

W latach 1902–1909 studiował pod kierunkiem Józefa Mehoffera oraz Konstantego Laszczki w krakowskiej Akademii. W czasie studiów 
podjął pracę w krakowskim Muzeum Narodowym, gdzie zajmował się inwentaryzacją zabytków. Po otrzymaniu stypendium Czartoryskich 
wyjechał w podróż artystyczną kolejno do Włoch, Monachium i Paryża. W okresie I wojny światowej walczył w I Brygadzie Legionów. Na 
początku swojej artystycznej kariery artysta zwracał się ku przedstawieniom pejzaży i tematyce religijnej. W czasie jego służby w Legionach 
uwieczniał wizerunki Józefa Piłsudskiego i innych dowódców. Zasłynął przede wszystkim jako autor przedstawień architektonicznych. 
Wykonał realistyczne studia rekonstrukcyjne Krakowa z 1 połowy XVIII wieku, Warszawy z XVII w. oraz dawnego Biecza i Tarnowa. Tworzył 
w wielu technikach oleju, akwareli, rysunki ołówkiem i piórkiem oraz litografii. Artysta zajmował się również ilustracją książkową.
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91
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Katedra w Oliwie – strona północna z teki Gdańsk, 1957 r.

litografia, papier, 29 × 44 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 300 zł ●

92
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Wnętrze Katedry Oliwskiej z teki 
Gdańsk, 1957 r.

litografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 300 zł ●

93
Antoni Suchanek 

(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Dom opatów pelplińskich z teki 
Gdańsk, 1957 r.

litografia, papier, 44 × 29 cm 
w świetle passe-partout

sygn. ołówkiem p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 300 zł ●

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a na-
stępnie w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, 
jednocześnie prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów 
Polskich, a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 
roku został współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. 
Artysta związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny 
był gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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94
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 
1987 Sopot)

Na morzu

akwarela, papier, 
12,7 × 17,6 cm 
wymiar arkusza
u dołu z prawej: 25 
[1] 922 oraz sygn.: 
Mokwa
na odwrocie 
nalepka BAZAR 
KATOLICKI/ŁÓDŹ 
SIENKIEWICZA 
49/WYTWÓRNIA 
DEWOCJONALII.

cena wywoławcza: 
1 300 zł ●

95
Marian Mokwa 

(1889 Malary – 
1987 Sopot)

O zmierzchu 
nad morzem

akwarela, papier, 
12,7 × 17,6 cm 
wymiar arkusza

u dołu z prawej: 24 
[1] 922 oraz sygn.: 

Mokwa
na odwrocie 

nalepka BAZAR 
KATOLICKI/ŁÓDŹ 

SIENKIEWICZA 
49/WYTWÓRNIA 
DEWOCJONALII.

cena wywoławcza: 
1 300 zł ●

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent poświęcił marynistyce – już w młodości złożył 
śluby służby artystycznej polskiemu morzu, czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele podróżował, poszukując wciąż nowych 
motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele 
wystaw w kraju i za granicą. Ufundował i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. Wydawał też 
pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz 
Society of British Marina Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ zniszczeniu w 1939 roku.
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97
Marian Mokwa 
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Norwegia, lata 1930–40.

akwarela, papier, 37 × 55 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 4 800 zł ●

96
Mieczysław Siemiński 

(1891–1965)

Orłowo

akwarela, papier, 29,5 x 37,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. i opisany p. d.: ORŁOWO/
SIEMIŃSKI 

cena wywoławcza: 750 zł ●
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98
Władysław 
Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia 
– 2011 Arizona)

Plażowicze

ołówek, papier, 
26,3 × 36,7 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty 

cena wywoławcza: 
700 zł

99
Władysław 
Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia 
– 2011 Arizona)

Nad brzegiem 
III, 1949 r.

ołówek, tusz, papier, 
26 × 36 cm w świe-
tle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 
BrzoskoWład/1949

Pochodzenie:
kolekcja rodziny 
artysty 

cena wywoławcza: 
700 zł
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100
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia – 2011 Arizona)

Zatoka

akwarela, ołówek, papier, 
41,5 × 50,5 cm

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty 

cena wywoławcza: 1 200 zł

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego 
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał 
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce 
marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do 
Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza 
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał 
złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno 
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających 
powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych 
prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, 
widoki Sopotu, czy Oliwy.
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101
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Na plaży, 1964 r.

akwarela, tusz, papier, 37,5 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. u dołu: majaberezowska 64

cena wywoławcza: 2 400 zł ●

Uczyła się prywatnie w pracowni artystycznej w Petersburgu, by potem zapisać się do Szkoły 
Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W l. 1932–37 mieszkała we Francji. 
W 1942 została wywieziona do obozu koncentracyjnego w Rvaensbrück. Była autorką 
grafik o zabarwieniu erotycznym. Zasłynęła także jako karykaturzystka, ilustrowała utwory 
literatury polskiej i światowej. Tworzyła również portrety oraz martwe natury. Zajmowała 
się też projektowaniem scenografii i kostiumów teatralnych.
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102
Maja Berezowska 

(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Na taborecie

akwarela, tusz, papier, 21 × 13,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

103
Maja Berezowska 
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Propozycja, 1965 r.

akwarela, tusz, papier, 35,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: majaberezowska/65

cena wywoławcza: 2 400 zł ●
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104
Jan Marcin Szancer 
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu Hipolity do Snu 
Nocy Letniej

ołówek, gwasz, akwarela, kredka, papier, 
33 × 49,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: jms. oraz p. g.: Sen Nocy 
Letniej/Hipolita

cena wywoławcza: 2 000 z ●

Rysownik, ilustrator, scenarzysta. W latach 1920–1926 studiował w krakowskiej aka-
demii. Tworzył ilustracje do książek dla dzieci i dorosłych, współpracował m.in. z takimi 
czasopismami, jak „Świerszczyk” i „Płomyk”. Jednocześnie pracował nad scenografiami 
i kostiumami dla teatrów i filmów. Od 1951 r. był wykładowcą warszawskiej akademii. 
Rozpoznawalne cechy stylu artysty to śmiała kompozycja, smukłe sylwetki postaci oraz 
kolorystyka z przewagą brązów.
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105
Jan Marcin Szancer 
(1902 Kraków – 1973 Warszawa)

Projekt kostiumu Spodka do Snu 
Nocy Letniej

gwasz, akwarela, kredka, papier, 
33 × 49,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: jms. oraz p. g.: Sen Nocy 
Letniej/Spodek

cena wywoławcza: 2 000 zł ●
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106
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Młodzieniec z kwiatkiem

miękki werniks, papier, 16 × 9,4 cm (odcisk płyty), 22,5 × 17,5 cm 
w świetle passe-partout
Praca pochodzi z albumu La porte Lourde. Poémes en prose de René 
Morand, dessins hors-texte par Eugéne Zak wydanej w Paryżu w 1929 
roku przez Galerie Zak.
Analogiczna praca reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 1884–1926 [katalog wysta-
wy], Muzeum Narodowe w Warszawie 2004, il. 4, str. 220

cena wywoławcza: 1 100 zł

107
Eugeniusz Zak 
(1884 Mogilno – 1926 Paryż)

Koncert

miękki werniks, papier, 12,2 × 13,1 cm 
(odcisk płyty), 20,5 × 17,5 cm w świetle 
passe-partout
Praca pochodzi z albumu La porte Lourde. 
Poémes en prose de René Morand, dessins 
hors-texte par Eugéne Zak wydanej w Paryżu 
w 1929 roku przez Galerie Zak.
Analogiczna praca reprodukowana:
Barbara Brus Malinowska, Eugeniusz Zak 
1884–1926 [katalog wystawy], Muzeum 
Narodowe w Warszawie 2004, il. 7, 
str. 221

cena wywoławcza: 1 100 zł

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



83AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

108
Mojżesz Kisling 
(1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer)

Chłopiec w niebieskim berecie

litografia barwna, papier, 59 × 44,5 cm 
(odcisk płyty)
sygn. i dat. na płycie l. d.: Kisling/
Sanary/1948
oraz l. d.: H.C „W” (?)/25 oraz w p. d.: 
sucha pieczęć: ATELIER/KISLING wraz 
z dopisanym ręcznie: Jean Kisling (syn 
artysty)
u dołu dodatkowo napis ołówkiem: 
Cordialement/(nieczytelnie)

cena wywoławcza: 1 900 zł ●

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

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret, 1998 r. 

pastel, papier, 25,5 × 19,5 cm 
w świetle passe-partout 

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Panek 98 

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

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

109
Jerzy Panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Autoportret w kapeluszu, 1998 r. 

pastel, papier, 25,5 × 20 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Panek /98 

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
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111
Zygmunt Menkes 
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, NY)

Postacie

ołówek, papier, 21,5 × 18,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: Menkes 

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty 
figur stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, 
bogata paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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112
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Drzewa

akwarela, papier, 31 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Podsadecki 

cena wywoławcza: 2 200 zł ●

Artysta ten do 1923 r. studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Znał dobrze Peipe-
ra i Strzemińskiego. Był współpracownikiem awangardowego czasopisma „Zwrotnica”, 
a także członkiem grupy „a. r.” i Praesens. Na początku malował obrazy abstrakcyjne, 
później próbując swych sił w zakresie fotografii. Został aresztowany w 1941 r.; wtedy też 
zniszczono większość jego prac z lat 1926–1939. Był jednym z założycieli powojennego 
ZPAP w Szczecinie. Artysta ten wcześnie zainteresował się kubizmem i wszelkimi ruchami 
awangardowymi.
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Studia artystyczne rozpoczęte w roku 1918 w warszawskiej SSP w klasie S. Lentza kontynuował w krakowskiej ASP w pracowniach W. Weissa 
i J. Pankiewicza. Jako członek Komitetu Paryskiego wyjechał do Paryża. Po powrocie do Polski w roku 1931 osiadł w Warszawie, aktywnie 
uczestnicząc w życiu artystycznym miasta. Brał czynny udział w II wojnie światowej. Od 1946 r. mieszkał we Francji, gdzie związał się ze 
środowiskiem Instytutu Literackiego. Po wojnie zajmował się jednocześnie malarstwem i pisarstwem. Jego twórczość malarska wykazuje 
zarówno wpływ koloryzmu, jak i ekspresjonizmu. Malował wyrazistą plamą barwną obrysowaną konturem; stosował śmiałe kadrowanie, 
deformację. Tematami jego prac były martwe natury, wnętrza, portrety, sceny plenerowe oraz pejzaże.

113
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Pejzaż z górami

pisak, kredka, 
papier, 11 × 17 cm

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●

114
Józef Czapski 
(1896 Praga – 1993 
Maisons-Laffitte)

Zielony pejzaż

akwarela, 
kredka, tusz, papier, 
11 × 17,5 cm

cena wywoławcza: 
2 000 zł ●
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115
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Krakow)

Kraków – krajobraz z mostem 
Dębnickim

akwarela, papier, 27 × 37,5 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: ZPronaszko

cena wywoławcza: 2 800 zł ●

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie na Wydziale Grafiki 
pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie okupacji kontynu-
ował studia w Kunstgewerbeschule (do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował 
naukę na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. W latach 60-tych 
powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastuchy, 
Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie 
prymitywizujące zapiski graficzne. Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków 
portret własny w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New Delhi 1971, 
Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych w Polsce, USA, Japonii, 
Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.
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116
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Krajobraz nad rzeką 
św. Wawrzyńca

akwarela, papier, 37 × 54 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rafał Malczewski

cena wywoławcza: 6 000 zł ●

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu 
międzywojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka 
Podhalańska”. Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł 
w Montrealu, gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie 
amerykańskim. Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. Malował 
krajobraz ukochanych Tatr, do których wracał również w okresie powojennym, ale także 
widoki miejskie. Debiutował podczas wspólnej wystawy z S. I. Witkiewiczem w warszawskim 
Salonie Garlińskiego w roku 1924. W następnych latach miał wiele wystaw indywidualnych 
w Zakopanem, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach, Montrealu i Waszyngtonie. 
Uczestniczył w prezentacjach sztuki polskiej za granicą, organizowanych przez TOSSPO. 
Za swoją twórczość otrzymał wiele nagród. Opublikował kilka książek o tematyce tatrzańskiej. 
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118
Nikifor Krynicki 
(1895 Krynica – 
1968 Folusz)

Trzy postaci

kredka, ołówek, 
tektura, 11 × 21 cm
u dołu opis 
ołówkiem

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●

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

117
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Scena we wnętrzu

akwarela, papier, 25 × 15 cm 
u dołu autorski napis: PAMIATKAMA-
LARZOA/ROARPOLIRSRORWAKWIE-

SKRENICA/WTDAKA
na odwrocie autorska pieczątka

cena wywoławcza: 2 200 zł ●
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120
Zbysław Maciejewski 
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

W paski

akwarela, gwasz, kredka, papier, 
20,5 × 24 cm
u dołu pieczęć: JKK

Pochodzenie:
Kolekcja Jana Krzysztofa Kamińskiego.

cena wywoławcza: 1 700 zł ●

119
Jan Wodyński
(1903 Jasło –1988 Warszawa)

Portret dziewczyny

ołówek, kredka, papier, 40,5 × 27,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: WODYŃSKI

cena wywoławcza: 500 zł ●

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

Studiował w akademii krakowskiej, uzyskując 
dyplom w roku 1969 w pracowni W. Taran-
czewskiego. Od 1973 r. prowadził działalność 
pedagogiczną na wydziale grafiki w macierzy-
stej uczelni. Twórczość jego inspirowana jest 
m.in. koloryzmem, sztuką secesji, impresjo-
nizmu, a także kulturą Dalekiego Wschodu. 
Prace artysty znajdują się w wielu zbiorach 
publicznych i prywatnych zarówno w Polsce, 
jak i za granicą.
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122
Tadeusz Kulisiewicz 

(1899 Kalisz – 1988 Warszawa)

Postacie

tusz, papier, 21,5 × 17 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 900 zł ●

Grafik, rysownik, jeden z najwybitniejszych polskich drzeworyt-
ników. Uczył się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych w latach 
1923–1929, pod kierunkiem Władysława Skoczylasa oraz Miło-
sza i Mieczysława Kotarbińskich. Był członkiem Stowarzyszenia 
Artystów Grafików „Ryt”. W swojej twórczości często sięgał po 
motywy związane z górską wsią. Odbywał liczne podróże (m. in. 
do Chin i Włoch), z których przywoził cykle rysunków. Otrzymał 
wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

121
Einar Sandberg 
(1876 Fredrikstad – 1947)

Portret kobiety w kapeluszu

gwasz, papier, 24 × 15,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: E.S 

cena wywoławcza: 900 zł ●

Artysta malarz norweskiego pochodzenia. Przynależał do grupy 
artystycznej Lillehammermalerne. Sandberg był uczniem Erika 
Werenskiolda i Kristiana Zahrtmanna. Podczas pobytu w Paryżu w 
latach 1909-1910 uczył się pod okiem Henriego Matisse`a. 
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123
Erwin Elster 

(1887 Korszów – 1977 Gdańsk)

Baletnice

ołówek, papier, 37,5 × 42 cm 
w świetle passe-partout

sygn. u dołu: Elster

cena wywoławcza: 900 zł ●

124
Stanisław Borysowski 
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Rybak

tusz, papier, 17,5 × 16,5 cm
sygn. p. d.: Borysowski

cena wywoławcza: 900 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. Pankiewicza. 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 katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale 
Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Gdańsku. Był jednym 
z założycieli „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 1937 r. i Nagrody Artystycznej Miasta 
Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu 
formy to cechy charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.

Studiował w latach 1907–12 w krakowskim ASP w pracowniach Wojciecha Weissa, Józefa Unierzyskiego, Juliana Fałata oraz Józefa 
Pankiewicza. Naukę kontynuował w Académie de la Grande Chaumière w Paryżu, gdzie uczył się przez rok (1913–14). Na twórczość 
Elstera miało wpływ malarstwo Cezanne’a oraz zdobycze kubizmu. Jego kompozycje odznaczały się wykorzystaniem uproszczonych, 
zgeometryzowanych form. W późniejszej fazie swojej twórczości artysta czerpał inspiracje ze sztuki formistów, nadal poszukując własnych 
środków ekspresji. W swych pracach wykorzystywał olej, tusz i przede wszystkim akwarelę, w technice której był prawdziwym mistrzem. 
Obrazy znajdują się w Muzeum Narodowym w Gdańsku, Bydgoszczy, Poznaniu, Katowicach. 
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125
Kazimierz Podsadecki
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Niebieski akt, 1964 r.  

kredka, papier, 20 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: Podsadecki oraz dat. l. d.: 
-5.5.964. 

cena wywoławcza: 2 000 zł ●

Malarz, fotografik, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. 
Artysta przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, a po ukończeniu studiów w 1923 roku 
współpracował z awangardowym czasopismem „Zwrotnica”. Członek grupy „a. r.” i Praesens. 
W okresie międzywojennym jego obrazy były abstrakcyjne, zaczął także eksperymentować 
w zakresie fotografii. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego prac z lat 1926–1939 
została zniszczona. Po wojnie był jednym z założycieli ZPAP w Szczecinie. Podsadecki był 
zawsze otwarty na nowe prądy awangardowe, a we wczesnej twórczości ulegał wpływom 
kubizmu. Powojenne barwne pejzaże i martwe natury nawiązują do nurtów postkubistycznych.
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126
Wacław 
Taranczewski 
(1903 Czarnków – 
1987 Kraków)

Martwa natura

tempera na podry-
sowaniu ołówkiem, 
papier, 32 × 66 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: T

cena wywoławcza: 
1 600 zł ●

Malarz, fotografik, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. Artysta przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, 
a po ukończeniu studiów w 1923 roku współpracował z awangardowym czasopismem „Zwrotnica”. Członek grupy „a. r.” i Praesens. 
W okresie międzywojennym jego obrazy były abstrakcyjne, zaczął także eksperymentować w zakresie fotografii. Po aresztowaniu artysty 
w 1941 większość jego prac z lat 1926–1939 została zniszczona. Po wojnie był jednym z założycieli ZPAP w Szczecinie. Podsadecki był 
zawsze otwarty na nowe prądy awangardowe, a we wczesnej twórczości ulegał wpływom kubizmu. Powojenne barwne pejzaże i martwe 
natury nawiązują do nurtów postkubistycznych.

127
Kazimierz 

Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 

1970 Kraków)

Pejzaż 
z drzewami, 

1964 r.

czarna kredka, 
papier, 25 × 29 cm 

sygn. i dat. 
ołówkiem l. d.: 

1.09.1964.-Podsa-
decki

cena wywoławcza: 
1 900 zł ●
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128
Jerzy Panek 
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Głowa

kredka, papier, 28,5 × 19 cm
w świetle oprawy
na odwrocie szkic

cena wywoławcza: 1 600 zł ●

129
Jerzy Panek 

(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

Twarz kobiety

czarna kredka, papier, 28 × 20 cm 
w świetle oprawy

p. d.: 57

cena wywoławcza: 1 400 zł ●

Studia rozpoczął w 1937 r w Instytucie Sztuk Plastycznych w Krakowie 
na Wydziale Grafiki pod kierunkiem Andrzeja Jurkiewicza i Władysława 
Jarockiego. W czasie okupacji kontynuował studia w Kunstgewerbeschule 
(do 1942). Po wojnie w latach 1945–48 kontynuował naukę na Wydziale 
Malarstwa ASP w Krakowie u Eugeniusza Eibischa i Zbigniewa Pronaszki. 
Jeden z najbardziej znaczących polskich drzeworytników i rysowników. 
W latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: Autoportrety, 
Kobiety obłąkane, Pastuchy, Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby portretów 
Józefa Gielniaka – syntetyczne, delikatnie prymitywizujące zapiski graficzne. 
Olejne autoportrety zostały pokazane na wystawie Polaków portret własny 
w 1979 r. W 1983 r powstają ostatnie drzeworyty. Wielokrotnie wystawiany 
i nagradzany – Złoty Medal na Międzynarodowym Triennale Grafiki w New 
Delhi 1971, Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbiorach muzealnych 
w Polsce, USA, Japonii, Wielkiej Brytanii a także w zbiorach prywatnych 
na całym świecie.
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130
Kazimierz Podsadecki 
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

Akt kobiety leżącej, 1963 r.

tusz lawowany, papier, 23 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: 29.9.63 – Podsadecki

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Malarz, fotografik, rysownik. Studia artystyczne odbył w Szkole Przemysłowej w Krakowie. 
Artysta przyjaźnił się z Peiperem i Strzemińskim, a po ukończeniu studiów w 1923 roku 
współpracował z awangardowym czasopismem „Zwrotnica”. Członek grupy „a. r.” i Praesens. 
W okresie międzywojennym jego obrazy były abstrakcyjne, zaczął także eksperymentować 
w zakresie fotografii. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego prac z lat 1926–1939 
została zniszczona. Po wojnie był jednym z założycieli ZPAP w Szczecinie. Podsadecki był 
zawsze otwarty na nowe prądy awangardowe, a we wczesnej twórczości ulegał wpływom 
kubizmu. Powojenne barwne pejzaże i martwe natury nawiązują do nurtów postkubistycznych.
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131
Edward Dwurnik 
(ur. 1943 Radzymin)

Kościół Św. 
Wojciecha 
z cyklu Kraków, 
1967 r.

ołówek, papier, 
29,5x42 cm
sygn. i dat. p. d.: 
E. DWURNIK 67. 
oraz p. g.: pieczęć 
autorska z napisem 
w otoku: RYSUNE-
K/E. DWURNIK 
z numerem 833

cena wywoławcza: 
2 000 zł

132
Edward Dwurnik 

(ur. 1943 
Radzymin)

Planty z cyklu 
Kraków, 1967 r.

ołówek, papier, 
29,5 × 42 cm

sygn. i dat. p. g.: 
E. DWURNIK/67. 
oraz p. g.: pieczęć 

autorska z napisem 
w otoku: RYSUNE-

K/E. DWURNIK 
z numerem 841 

i napisem KRAKÓW

cena wywoławcza: 
2 000 zł
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Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień 
zdobywanych w konkursach w kraju i za granicą. W swoim 
dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu 
krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu 
wystawach zbiorowych. Od trzech lat istnieje Fundacja ARKADIA 
imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie grafik 
i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie bogatej 
światowej bibliografii o nim. Najbardziej znany

133
Henryk Płóciennik 

(ur. 1933 Łódź)

Akt w kapeluszu, 1989 r.

tusz, papier, 29 × 20 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Płóciennik 89

cena wywoławcza: 1 100 zł ●

134
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Na krześle, 1987 r.

tusz, papier, 29, 5 × 20 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Płociennik 87

cena wywoławcza: 1 100 zł ●
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135
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Autoportret

linoryt, papier, 13,5 × 16,5cm (odcisk 
płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar arkusza)
u dołu napis ołówkiem: 6/20 oraz poniżej: 
Autoportret/linoryt, 1916
Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty 
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 81.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł

136
Stefan Szmaj 
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Topole V

linoryt, papier, 14,5 × 21 cm (odcisk 
płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar 
arkusza)
u dołu napis ołówkiem: 7/20 oraz 
„Topole V”/linoryt, 1920
Analogiczna praca reprodukowana 
w: Graficzny warsztat ekspresjonisty. 
Linoryty i rysunki Stefana Szmaja 
(1893–1970), Poznań, Galeria 
Piekary 2014, s. 103.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant 
nurtu ekspresjonistycznego. W 1910 roku krótko kształcił 
się w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera 
w Monachium. Znaczący wpływ na charakter jego 
twórczości wywarł niemiecki ekspresjonizm, z którym 
artysta zetknął się podczas pobytu w Berlinie w latach 
1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne 
„Bunt”, twórczość swoją prezentował m. in. na łamach 
czasopisma „Zdrój”. Posługiwał się głównie linorytem.
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137
Ewa Kuryluk 

(ur. 1946 Kraków)

Ewa z wężem, 1966 r.

litografia, papier, 41,5 × 59 cm 
(wymiar arkusza)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ewa 
Kuryluk 1966

cena wywoławcza: 1 400 zł

138
Andrzej Czeczot 

(1933 Kraków – 2012 Warszawa)

Czarownica

drzeworyt, papier, 25 × 29,5 
cm (odcisk płyty), 29,5 × 42 cm 

(wym. arkusza)
sygn. ołówkiem p. d.: czeczot

cena wywoławcza: 450 zł ●

Grafik i twórca filmów animowanych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na wydziale grafiki. Dyplom otrzymał w 1957 roku. 
Najbardziej znany jako autor rysunków satyrycznych i klasycznych filmów animowanych, ważnym obszarem jego twórczości było również 
projektowanie grafiki użytkowej m.in. plakaty, afisze, okładki i ilustracje książkowe.

Malarka, historyk sztuki, pisarka. W latach 1964–1970 roku ukończyła studia w ASP w Warszawie. Współtworzyła grupę „Śmietanka” 
oraz „O poprawę”. Studiowała również w Krakowie. W swojej artystycznej twórczości najczęściej sięga po motywy figuratywne. Kobiecym 
postaciom nadaje własne rysy. Zajmuje się malarstwem sztalugowym, rysunkiem, grafiką użytkową. Do kompozycji niekiedy również dodaje 
odręczne notatki, nazywając je rysopisami. Kuryluk jest autorką wielu książek i tekstów dotyczących kultury i historii sztuki. Zajmuje się 
również instalacją plastyczną, na polu której odniosła wiele międzynarodowych sukcesów.
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139
Jadwiga Lesiecka 
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Dwie postacie

tusz, papier, 25,5 × 19 cm
sygn. p. d.: J Lesiecka

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 600 zł

140
Jadwiga Lesiecka 
(1921 Warszawa – 2015 Sopot)

Postacie

rysunek piórkiem, papier, 23,5 × 18 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artystki

cena wywoławcza: 1 000 zł 

Malarka i poetka, od 1945 r. związana z Sopotem, gdzie 
mieszkała i tworzyła. Malowaniem zajęła się dopiero w połowie 
lat 50. XX w, do tej pory nie miała za sobą żadnych studiów 
artystycznych, a jej twórczość była wynikiem samodzielnych prób 
i eksperymentów malarskich. Po namowach Józefy Wnukowej, 
której spodobały się jej obrazy, Lesiecka podeszła do egzaminów 
kwalifikacyjnych do PWSSP, nie dostała się jednak ze względu 
na dojrzały już wiek (miała wówczas 35 lat). Nie zraziwszy się 
artystka dalej tworzyła, co zaowocowało utworzeniem pierwszej 
indywidualnej wystawy prac Lesieckiej w 1958 r., która spotkała 
się z pochlebnym przyjęciem opinii publicznej. Wkrótce wyjechała 
do Paryża, gdzie zetknęła się z osobą prof. Collina, który uważał, 
że artystka nie potrzebuje żadnego wykształcenia artystycznego, 
mając już wypracowany swój własny, indywidualny warsztat. 
W 1962 r. odbyła się w Paryżu kolejna wystawa obrazów malarki, 
którą odwiedził Józef Czapski. Artysta miał tak wysokie zdanie 
o twórczości Lesieckiej, że postanowił zaprosić koleżankę do 
współudziału w ekspozycji organizowanej w 2000 r. przez Mu-
zeum Archidiecezjalne w Częstochowie. Lesiecka była członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków, a jej prace znajdują się 
w zbiorach m. in.: Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum 
Narodowego w Gdańsku oraz w licznych kolekcjach prywatnych 
zarówno polskich, jak i zagranicznych.
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141
Stefan Szmaj 

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Taka mordęga, 1963 r.

tusz, papier, 32,5 × 23 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S.S.63 oraz 

opis. u dołu: „TAKA MORDĘGA”

Pochodzenie
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 300 zł

142
Stefan Szmaj 

(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Za kulisami, 1963 r.

tusz, papier, 32,5 × 23 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S.S.63 oraz 
u dołu kompozycji opis: „ZA KULISAMI”

Pochodzenie
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 1 300 zł

Z wykształcenia lekarz. Grafik, samouk, reprezentant nurtu eks-
presjonistycznego. W 1910 roku krótko kształcił się w prywatnej 
szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium. Znaczący 
wpływ na charakter jego twórczości wywarł niemiecki ekspre-
sjonizm, z którym artysta zetknął się podczas pobytu w Berlinie 
w latach 1915–1916. Związany był z poznańskim środowiskiem 
artystycznym, współtworzył ugrupowanie artystyczne „Bunt”, 
twórczość swoją prezentował m. in. na łamach czasopisma „Zdrój”. 
Posługiwał się głównie linorytem.
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143
Janusz Orbitowski 
(ur. 1940 Kraków)

Kompozycja, 1966 r.

akryl, papier, 31 × 21,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. na odwrocie ołówkiem: Janusz 
Orbitowski/66

cena wywoławcza: 2 800 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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144
Jacek Sroka 
(ur. 1957 Kraków)

Newton, 1985 r.

gwasz, papier, 70 × 50,50 cm
sygn. i dat. p. d.: SROKA 1985

cena wywoławcza: 4 000 zł

Malarz, grafik, rysownik. Wykształcenie artystyczne zdobył na Wydziale Grafiki krakowskiej 
ASP, uzyskawszy dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu Mieczysława Wejmana, rzemiosła 
malarskiego uczył się natomiast pod okiem Jana Świderskiego. W 1988 r. artysta został 
nagrodzony Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu. Twórczość Sroki reprezentuje nurt 
ekspresyjnego malarstwa figuratywnego, łączącego elementy groteski, satyry i humoru. 
Plama barwna i kontur stanowią kluczowe środki formalne, którymi artysta buduje swoje 
artystyczne wizje.
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145
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Kompozycja z twarzami

litografia barwna, papier, 43 × 33 cm 
(wymiar kompozycji)
sygn. ołówkiem na kompozycji p. g.: 
Lebenstein 29/100

cena wywoławcza: 950 zł ●

146
Jan Lebenstein 

(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

W wannie

litografia barwna, papier, 43 × 33 cm 
(wymiar kompozycji)

cena wywoławcza: 950 zł ●
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147
Jan Lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Przedstawienie

litografia barwna, papier, 43 × 33 cm 
(wymiar kompozycji)
sygn. ołówkiem na kompozycji p. g.: 
Lebenstein oraz l. g.: 88/100

cena wywoławcza: 950 zł ●

Studiował w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Samborskiego. Debiutował na 
wystawie „Przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale w 1955 r. Od 
1959 r. mieszkał w Paryżu. Tematy swoich prac Lebenstein czerpał z literatury starożytnej, 
mitologii i Biblii. Stworzył też cykl poświęcony wyobrażeniom prehistorycznych zwierząt. 
Związany ze środowiskiem paryskiej „kultury”, ilustrował wydawane tam opowiadania 
G. Herlinga-Grudzińskiego i „Folwark zwierzęcy” G. Orwella. uhonorowany wieloma nagro-
dami, w tym: Grand Prix de la Ville de Paris (1959 r.), nagrodą Fundacji A. Jurzykowskiego 
(Nowy Jork, 1976 r.), nagrodą im. J. Cybisa (1987 r.).
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148
Janusz Orbitowski 
(ur. 1940 Kraków)

Bez tytułu, 1991 r.

tusz, papier, 42 × 61 cm
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Janusz 
Orbitowski 1991

cena wywoławcza: 2 000 zł

Malarz, wykładowca akademicki. W latach 1961–67 studiował na Wydziale Malarstwa 
i Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom ukończył w pracowni prof. Adama 
Marczyńskiego. Od 1970 do 2012 roku pracował na macierzystej uczelni. W 1993 roku 
otrzymał tytuł profesora zwyczajnego. Stypendysta m.in. Fondatione Romana (1972), Fundacji 
Kościuszkowskiej (1983), The Pollock-Krasner Foundation (2002), laureat wielu nagród 
w dziedzinie malarstwa i uczestnik kilkunastu wystaw indywidualnych i kilkuset wystaw 
zbiorowych. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzealnych oraz licznych zbiorach 
prywatnych, m.in.: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, 
Gdańsku, Wrocławiu, Szczecinie, Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie, Muzeum Okręgo-
wego w Toruniu, Radomiu, Rzeszowie, Bydgoszczy, Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, 
Muzeum Architektury we Wrocławiu, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, Muzeum 
Historyczno-Etnograficznego w Chojnicach, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa w Krakowie, Muzeum 
Bochum w Bochum, Mondriaanhuis w Amersfoort, The Barbara Piasecka Johnson Collection 
w Princeton, The Kosciuszko Foundation w Nowym Jorku.
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149
Krystyn Zieliński 

(1929 Szczeblotowo k. Radziejowa 
Kujawskiego – 2007 Łódź)

C-VIII-1991 A, 1965 r. 

technika własna, papier 42 × 61 cm 
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Krystyn 

Zieliński C-VIII-1991 A

cena wywoławcza: 3 200 zł ●

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

150
Stanisław Fijałkowski 
(ur.1922)

22 VII 65, 1965 r. 

ołówek, papier, 40,5 × 28 cm 
w świetle oprawy 
sygn. ołówkiem l. d.: S.Fijałkowski oraz 
opisany l. d.: 22 VIII 65 i p. d.: 7 m/65 

cena wywoławcza: 8 000 zł ●



110 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

151
Franciszek Starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 
2009 Warszawa)

Malum Vincit Pescis, 1997 r.

pastel, papier, 100 × 69,5 cm
sygn. monogramem wiązanym i dat. l. g.: 
1697 oraz powyżej opis pracy: Malum 
Vincit Pescis

cena wywoławcza: 19 000 zł ●

W latach 1949–52 studiował w krakowskiej ASP, a następnie, do 1955 r., w akademii 
warszawskiej. Był artystą interdyscyplinarnym. Uprawiał plakat, malarstwo, rysunek, grafikę 
i scenografię. Wystawiał w galeriach i muzeach, m.in. w Polsce, Austrii, Belgii, Holandii, 
Francji, Kanadzie i USA. Otrzymał wiele prestiżowych nagród. Do najważniejszych należy 
zaliczyć Grand Prix na Biennale Sztuki Współczesnej w Sao Paulo (1973 r.) i Grand Prix za 
plakat filmowy na festiwalu w Cannes (1974 r.). Jego malarstwo jest pełne fascynacji ciałem 
kobiecym, erotyką, zmysłowością oraz refleksją nad przemijaniem i śmiercią. W twórczości 
Starowieyskiego świat realny łączy się z tworami niepohamowanej wyobraźni, a charaktery-
styczna groteska nawiązuje do malarstwa XVII–wiecznych mistrzów. Począwszy od 1970 r. 
artysta datował swe prace o 300 lat wstecz.
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152
Edmund Piotrowicz 
(1915 Chersoń/Rosja – 1991 Warszawa)

Tęcza, 1980 r.

suchoryt, papier, 56 × 49 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: E. Piotrowicz 80 
oraz opisany l. d.: Tęcza

cena wywoławcza: 650 zł ●

153
Zygmunt Kotlarczyk 
(1917 Charków – 1996 Toruń)

Jesień, 1972 r.

linoryt, papier, 60 × 35 cm (odcisk płyty)
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: ZKotlarczyk 72. 
oraz opisany l. d.: „Jesień” 9/20

cena wywoławcza: 1 300 zł ●

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

Studiował w pracowni Jana Cybisa na ASP w Warszawie 
w l. 1945–50. Dyplom uzyskał w 1951 roku. Na uniwersytecie 
w Toruniu na Wydziale Sztuk Pięknych sprawował funkcję profesora. 
Zajmował się zarówno malarstwem, jaki i grafiką artystyczną oraz 
rysunkiem. Był uczestnikiem licznych wystaw krajowych i zagra-
nicznych, m.in. w Warszawie, Wiedniu, Budapeszcie, Pradze, Łodzi, 
Wrocławiu, Toruniu. Artysta zdobył wiele nagród: na Ogólnopolskich 
Wystawach Plastyki w Warszawie, na I Ogólnopolskiej Wystawie 
Grafiki Artystycznej i Rysunku, Ministra Kultury i Sztuki, na wystawie 
„Grafika i rzeźba w 20-lecie PRL”. W 1995 r. odbyła się pośmiertna 
wystawa artysty.



113AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

154
Ryszard Stryjec 

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Jeźdźcy Apokalipsy, 1986 r.

akwaforta, papier, 42,5 × 32 cm  
(odcisk płyty)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard 
Stryjec Gdańsk 1986 r.

opisany ołówkiem l. d.: Jeźdźcy A, śr. d.: 
akwaforta-sztych aut.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

155
Ryszard Stryjec 

(1932 Lipniszki k. Lidy – 1997 Gdańsk)

Harpia, 1987 r.

akwaforta, papier, 32 × 24 cm 
(odcisk płyty)

sygn. i dat. ołówkiem p. d.: Ryszard 
Stryjec Gdańsk 1987 r.

opisany ołówkiem l. d.: Harpia, śr. d.: 
akwaforta-sztych aut.

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Gdański grafik, malarz, rzeźbiarz, ceramik. Jego rodzina, 
posiadająca majątek na kresach, została deportowana do 
Kazachstanu, z którego w 1946 roku powróciła do Polski 
i osiedliła się w Trójmieście. Stryjec naukę artystyczną 
rozpoczął w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych 
w Gdyni. Następnie w latach 1952–58 studiował w PWSSP 
w Gdańsku w pracowniach Stanisława Teisseyra i Krystyny 
Łady-Studnickiej, gdzie uczył się malarstwa, natomiast grafikę 
studiował u prof. Zygmunta Karolaka. W latach 50. i 60. 
był związany z grupą „Kadyny”. Artysta uprawiał zarówno 
malarstwo, rzeźbę jak i ceramikę, ale najbardziej znany jest ze 
swoich charakterystycznych, fantastycznych i biblijnych grafik, 
na których ukrywał często typowo gdańskie motywy. Artysta 
brał udział w wielu wystawach polskich i zagranicznych.
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156
Stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 Zdołbunów)

Piękny prawdomówny, 1973 r.

linoryt, papier, 35,5 × 27,5 cm (odcisk płyty), 
39 × 31,5 cm w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S. Fijałkowski 73. 
oraz opisany l. d.: Piękny prawdomówny i śr. 
22/35

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

157
Stanisław Fijałkowski 

(ur. 1922 Zdołbunów)

Postylla – uzdrowienie opętanego 
(wytrąconego z kosmicznej 

równowagi), 1976 r.

linoryt, papier, 36 × 41,5 cm 
(odcisk płyty), 39,5 × 44,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: S. Fijałkowski 
76 oraz opisany l. d.: Postylla – uzdrowie-
nie opętanego (wytrąconego/z kosmicznej 

równowagi) i śr. 17/40

cena wywoławcza 3 600 zł ●:

Studia odbył w latach 1946–1951 w PWSSP 
w Łodzi pod kierunkiem W. Strzemińskiego 
i S. Wegnera. W latach 1947–1993 pracował 
na macierzystej uczelni jako pedagog. Stanowisko 
profesora objął w 1983 r. reprezentował Polskę 
w 1972 r. na Biennale w Wenecji. W 1977 roku 
wyróżniono go nagroda krytyki artystycznej im. 
Cypriana Kamila Norwida, a w 1990 r. został 
uhonorowany prestiżową nagroda im. Jana 
Cybisa. Uzyskał również wiele nagród między-
narodowych, m.in. na wystawie „Bianco e Nero” 
w Lugano (1972), na Biennale Grafiki w Lublanie 
(1977). Jego prace znajdują się w wielu mu-
zeach, między innymi w Galerii Tretiakowskiej 
w Moskwie czy Tate Gallery w Londynie.
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158
Jonasz Stern
(1904 Kałuszu k. Stanisławowa – 
1988 Zakopane)

Kompozycja

monotypia, papier, 42 × 29,5 cm
na odwrocie napis: Stwierdzam autorstwo 
Jonasza Sterna/Barbara Jaroszyńska 
Stern

cena wywoławcza: 3 600 zł ●

Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malar-
stwa w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś 
kontynuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. 
Pierwszej Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. 
Twórczość artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich 
nauczycieli z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław 
Jarockiego – formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. 
Dorobek artysty można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym 
wyraźny był wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował 
w formalne eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę 
odgrywało łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, 
wszystko zaś było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.
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159
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Kobieta, dziecko, koza i ptak, 
1980 r.

tusz, papier, 70 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: 1980/KBereźnicki oraz 
opisany l. d.: Kobieta, dziecko/koza i ptak

cena wywoławcza: 1 900 zł ●

160
Kiejstut Bereźnicki 
(ur. 1935 Poznań)

Scena biblijna IV, 2009 r.

ołówek, papier, 70 × 50 cm
sygn., dat. i opisany śr. d.: Scena biblijna 
IV/KBereźnicki 2009

cena wywoławcza: 1 900 zł ●

Dyplom gdańskiej PWSSP otrzymał w 1958 r. w pracowni Stanisława 
Teisseyre’a. Od 1960 r. pracuje na tej uczelni, a od 1982 r. prowadzi 
własną pracownię dyplomową na Wydziale Malarstwa. Od 1994 roku 
jest profesorem zwyczajnym. Od wczesnych lat w swych pracach 
prowadzi nieustanny dialog z przeszłością czerpiąc z doświadczeń 
holenderskich malarzy XVII wieku oraz dawnego malarstwa gdań-
skiego. Maluje przede wszystkim archaizowane martwe natury, 
często z elementami wanitatywnymi, sceny alegoryczne, biblijne 
i portrety o stonowanym kolorycie. Brał udział w wielu wystawach 
tak w kraju, jak i za granicą. Jest laureatem wielu nagród, m.in. 
Nagrody im. Piotra Potworowskiego oraz nagrody Ministra Kultury.
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161
Henryk Cześnik 
(ur. 1951 Sopot)

Wjazd do Jerusalem, 2001 r.

ołówek, pastel, emulsja, papier, 
45 × 31 cm
sygn. i dat. p. d.: HC 01
u góry tytuł pracy

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

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



118 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

162
Krystyna Łada- 
-Studnicka 
(1907 Czeladź – 
1999 Warszawa)

Zaorane pole

ołówek, papier, 
19,5 × 28 cm 
w świetle passe-
-partout
sygn. ołówkiem. p. d.: 
K. ŁADA

cena wywoławcza: 
800 zł ●

163
Krystyna Łada- 
-Studnicka 
(1907 Czeladź – 
1999 Warszawa)

Nad brzegiem 
jeziora

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

cena wywoławcza: 
800 zł ●

Naukę malarstwa rozpoczętą w latach 1926–28 w Krakowie w Wolnej Szkole Rysunku i Malarstwa, kontynuowała krótko w krakowskiej 
ASP pod kierunkiem W. Jarockiego, a następnie, w latach 1929–32 w warszawskiej SSP, gdzie uczęszczała do pracowni F. Kowarskiego. 
W latach 1931–39 należała do grupy „Pryzmat”, z którą wystawiała w stołecznym IPS. Lata okupacji spędziła wraz z mężem Juliuszem 
Studnickim w Krakowie. Po wojnie Studniccy osiedlili się na Wybrzeżu, angażując się w organizację PWSSP w Gdańsku, na której to artystka 
prowadziła zajęcia z rysunku. Pracę pedagogiczną kontynuowała po przeniesieniu się do Warszawy, pracując w od 1959 r. jako profesor 
nadzwyczajny w Akademii Sztuk Pięknych. Obrazy artystki, malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, pełne są światła i koloru. Tworzyła 
je nie tyle z natury co z wyobraźni. Wszystkie prace ukazują ulotność chwili zatrzymanej w malarskim kadrze, stąd i niepowtarzalność ujęć. 
Malarka nie przywiązywała wagi do konturu, czy wypolerowanych powierzchni. Nie interesowały jej również szczegóły. To raczej uchwycenie 
całości, istoty bytu, idei było celem jej malarstwa.
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164
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Konny diabeł

gwasz, papier gnie-
ciony, 30 × 45,5 cm 

w świetle  
passe-partout

cena wywoławcza: 
2 200 zł ●

165
Juliusz Studnicki 

(1906 Kniażyce – 
1978 Warszawa)

Spotkanie 
z diabłem

gwasz, tusz, 
papier gnieciony, 

30,5 × 45 cm 
w świetle  

passe-partout
sygn. ołówkiem 

p. d.: J. Studnicki

cena wywoławcza: 
1 800 zł ●

W latach 1924–1929 odbył studia w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowniach J. Mehoffera, W. Weissa, K. Frycza i F. Kowar-
skiego. W 1937 roku uzupełniał studia u J. Pankiewicza w Paryżu.Od 1931 r. należał do grupy artystycznej „Pryzmat”. Po wojnie osiadł 
na Wybrzeżu, gdzie wraz z grupą innych artystów organizował PWSSP w Sopocie, w której w latach 1945–1963 kierował Pracownią 
Malarstwa. Współtworzył tzw. „Szkołę Sopocką”, głoszącą prymat koloru w malarstwie. Od roku 1963 wykładał w warszawskiej ASP. Malował 
pejzaże, martwe natury i portrety, zaś w latach 60. XX w. twórczość jego zdominowały przedstawienia pełne fantastycznych postaci, często 
o charakterze groteskowym. Prace Studnickiego prezentują wielką wrażliwość i naturalny zmysł kolorystyczny artysty. Prezentowane były 
na licznych wystawach tak w kraju, jak i za granicą.
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166
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Głuchołazy. Ogród 4 nr 342, 
1990 r.

akwarela, papier, 29,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout
opisany i sygn. i dat. u dołu: Głuchołazy. 
Ogród 4 nr 342. Jerzy Duda. G. 1990.

cena wywoławcza: 4 200 zł ●

Należał do jednych z najwybitniejszych polskich malarzy współczesnych. Doceniony za 
granicą, wystawiał praktycznie na całym świecie, m.in. w Tokio, Paryżu, Sztokholmie, 
Londynie, Berlinie, Moskwie, Rzymie, Wiedniu, Florencji, Bratysławie, Sofii, Chicago, Delhi, 
Oldenburgu, Monachium, Lipsku i Nowym Yorku. Obecnie stałą ekspozycję dzieł malarza 
można podziwiać w Górnośląskim Muzeum w Bytomiu. Zawrotna kariera artysty, której 
początki sięgają lat 70. XX w. nie przeszkodziła Dudzie Graczowi w prowadzeniu pracy 
dydaktycznej w filii krakowskiej ASP w Katowicach (w latach 1976–1982), a następnie 
w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie. Jego 
twórczość charakteryzuje znakomity warsztat i ogromna dbałość o szczegóły. Wielokrotnie 
w swych obrazach odwoływał się do tradycji dawnego malarstwa polskiego, głównie zaś 
do mistrzów pokroju Józefa Chełmońskiego i Jacka Malczewskiego. Tym niemniej, prace 
Dudy-Gracza były również porównywane z obrazami Petera Bruegla, a to za sprawą wnikliwej 
satyry i moralizatorskiego programu występującego w działach polskiego malarza. Duda-
-Gracz włączał do swej sztuki wielokrotnie tematy z dzisiejszej szarej rzeczywistości, która 
nie pozostawiała żadnych złudzeń, szczególnie mieszkańcom niewielkich miasteczek oraz 
zapadłych wsi. Z całą szczerością przedstawiał szpetotę ludzkiego ciała i ludzkiej duszy. 
Obnażał wszelkie wady człowieka, począwszy od głupoty, nietolerancji, chamstwa, lenistwa, 
na fascynacji pieniądzem i kulturą amerykańską skończywszy. Nie stronił jednak od pięknych 
widoków natury.
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167
Zdzisław Beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Dwie postaci, 1990 r.

tusz, papier, 29 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Beksiński 90

Pochodzenie:
Kolekcja Anny i Piotra Dmochowskich, 
Paryż

cena wywoławcza: 12 000 zł ●

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947 –1952 studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Twórczość 
Beksińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m. in. 
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty 
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na 
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, 
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na 
stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę 
od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń 
z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. Jako jedyny Europejczyk 
ma stałą ekspozycję w Muzeum Sztuki w Osace. W 1999 r. Muzeum Historyczne przygotowało 
na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. Muzeum Historyczne 
w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. W kolażach, które tworzył 
przed śmiercią, wykorzystywał chętnie techniki komputerowe.
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168
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Kompozycja – z cyklu „Cień kota”

tusz, tempera na podrysowaniu 
ołówkiem, papier, 40,5 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 6 500 zł ●

W latach 1940–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię 
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r. 
został mianowany profesorem. W jego twórczości dominują sceny rodzajowe, pejzaże, 
martwe natury i portrety. Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne 
formy, przesycone są niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Artysta zajmował się 
także malarstwem monumentalnym, grafiką projektową i filmem rysunkowym. Jego obrazy 
znajdują się w wielu muzeach, m.in. w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz 
w wielu muzeach w Polsce.
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169
Kazimierz Mikulski 
(1918 Kraków – 1998 tamże)

Kompozycja – z cyklu „Cień 
kota”, 1998 r.

tusz, tempera na podrysowaniu 
ołówkiem, papier, 41 × 28,5 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie napis odręczny: RYSUNEK, 
PAPIER. 42 × 30,5/TUSZ CZARNY, KO – 
LOROWANY/1998 nie sygn./AM./48/17p

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
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170
Szymon Kobyliński 
(1927 Warszawa – 2002 tamże)

Herby miast – ilustracja do 
czasopisma Szpilki

tusz, akwarela, papier, 19,5 × 29,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. monogramem l. d.: SK

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

Rysownik, grafik, satyryk, scenograf, autor programów telewizyjnych i radiowych. Studiował 
grafikę na warszawskiej ASP oraz historię sztuki na Uniwersytecie Warszawskim. Stworzył 
ilustracje do przeszło 300 książek, m.in. do „Pana Tadeusza” i „Trylogii”. Współpracował 
z takimi czasopismami jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Polityka”. Należał do prekursorów polskiego 
komiksu.
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171
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

W kawiarence

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

cena wywoławcza: 400 zł ●

BB
Zbigniew Lengren 
(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

W kawiarence

tusz, akwarela, papier
sygn. l. d.: LENGREN

cena wywoławcza:

172
Zbigniew Lengren 

(1919 Tuła – 2003 Warszawa)

Lody

tusz, akwarela, papier
29 × 10 cm w świetle 

passe-partout
sygn. l. d.: LENGREN

cena wywoławcza: 400 zł ●

Grafik, rysownik, satyryk i karykaturzysta. Studia artystyczne 
podjął w 1945 r. na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu pod kierunkiem Tymona Nie-
siołowskiego. Współpracował z wieloma czasopismami jako 
ilustrator, z czego największy rozgłos przyniosła mu kreacja 
profesora Filutka i jego wiernego towarzysza psa Filusia dla 
tygodnika „Przekrój” (1948–2003). Lengren zaliczany jest 
do pionierów polskiego komiksu prasowego.
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173
Witold Skulicz

(1926 Kraków – 2009 tamże)

Krzak, 1986 r.

technika mieszana, papier, 75 × 56 cm 
dat. i sygn. p. d.: 86 SKulicz

na odwrocie opisany ołówkiem 
tytuł pracy

cena wywoławcza: 800 zł

174
Witold Skulicz
(1926 Kraków – 2009 tamże)

Wędrowiec, 1989 r.

technika mieszana, papier, 
61,5 × 82,5 cm 
sygn. i dat. p. d.: SKulicz 89
na odwrocie opisany ołówkiem 
tytuł pracy 

cena wywoławcza: 800 zł

Grafik, malarz i pedagog, wieloletnie związany z krakowską Akademią Sztuk Pięknych, gdzie w 1950 r. uzyskał absolutorium na Wydziale 
Malarstwa i następnie w 1954 r. dyplom na Wydziale Grafiki. Od 1968 r. prowadził działalność pedagogiczną na macierzystej uczelni, 
pełnił także funkcję dziekana Wydziału Grafiki i kierownika Katedry Grafiki Projektowej. Skulicz aktywizował środowisko artystyczne Krakowa 
w dziedzinie grafiki. Od 1989 r. piastował stanowisko przewodniczącego i komisarza generalnego Międzynarodowego Biennale Grafiki 
w Krakowie, zaś w 1991 r. zainicjował powstanie Stowarzyszenia Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, w którym pełnił rolę 
prezesa. Twórczość Skulicza cechują dynamiczne kompozycje wykonane w technikach litografii, monotypii, serigrafii oraz eksperymenty 
w dziedzinie fotografii, stylistycznie wykazują zaś przejście od figuracji w kierunku abstrakcji.
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Studiował w PWSSP w Poznaniu w pracowni rzeźby B. Wojto-
wicza oraz na wydziale malarstwa. Był artystą wielostronnym, 
poza malarstwem i rzeźbą zajmował się grafiką, tworzył instalacje 
oraz scenografie teatralne. Od roku 1965 był wykładowcą na 
macierzystej uczelni. Stworzył wiele cyklów prac, posługując 
się technikami rysunku, grafiki, czy fotografii. Duży wpływ na 
charakter jego twórczości miały zainteresowania filozofią Wscho-
du. Działania artysty koncentrowały się w głównej mierze na 
zagadnieniach przestrzeni. W 1965 r. po raz pierwszy wprowadził 
do swoich obrazów przestrzeń rzeczywistą, podejmując tym 
samym przewijającą się w późniejszej twórczości ideę pustki. 
Był laureatem wielu prestiżowych nagród, m. in. Nagrody im. 
Jana Cybisa.

175
Jan Berdyszak
(1934 Zawory – 2014 Poznań)

Droga, 1986 r.

autoffset, papier, 37 × 48 cm 
w świetle passe-partout
odbitka 33 z 40

cena wywoławcza: 1 500 zł ●

176
Marek Radke 

(ur. 1952, Olsztyn)

Bez tytułu, 2001 r.

technika własna, papier, 15 × 10 cm
sygn. i dat. p. d.: Marek Radke 2001

cena wywoławcza: 1 000 zł

Studiował sztukę i pedagogikę w Gdańsku i w Poznaniu oraz grafikę 
projektową we Frankfurcie nad Menem. W latach 80. wyemigrował 
najpierw do Finlandii, potem do Niemiec. Mieszka i tworzy w Oerlin-
ghausen. Jest przede wszystkim malarzem. Równocześnie jednak od 
lat tworzy obiekty trójwymiarowe, w swej stylistyce wywodzące się 
z tradycji konstruktywizmu. W 1988 brał udział w Wystawie „Europa 
Prize 1988”, Ostenda. Stypendysta Pollock Krasner Foundation NY 
(2008) oraz laureat nagrody Kunstvereins Paderborn i Sparkasse 
Paderborn-Detmold (2012).
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177
Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 Łódź)

Akt

akwarela, gwasz, tusz, papier, 
34 × 24.5 cm 
sygn. l. d.: H. Płóciennik

cena wywoławcza: 1 200 zł ●

Grafik, malarz i rysownik. Laureat licznych nagród i wyróżnień zdobywanych w konkursach 
w kraju i za granicą. W swoim dorobku ma prawie 50 indywidualnych wystaw w kilkunastu 
krajach na kilku kontynentach oraz udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych. Od trzech 
lat istnieje Fundacja ARKADIA imienia Henryka Płóciennika, której zadaniem jest zebranie 
grafik i stworzenie muzeum artysty oraz naukowe opracowanie bogatej światowej bibliografii 
o nim. Najbardziej znany z emanujących erotyką aktów kobiecych, prac o doskonałej 
harmonii kolorystycznej.
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178
Waldemar Świerzy 
(1931 Katowice – 2013 Warszawa)

Akt pomarańczowy

tempera, karton, 51 × 81 cm
sygn. wzdłuż lewej krawędzi: Świerzy

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 7 500 zł

Jeden z najlepiej rozpoznawalnych grafików w Polsce i na świecie. Legendarny współtwórca 
polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania plakatu w ASP w Poznaniu i Warszawie. 
Zaraz po studiach na akademiach katowickiej i krakowskiej został kierownikiem graficznym 
Wydawnictwa Artystyczno-Graficznego w Warszawie. Projektował plakaty, okładki książek 
i płyt, kalendarze, znaczki i inne formy graficzne na zamówienia krajowe, a w późniejszym 
czasie również zagraniczne. Otrzymał wiele nagród za twórczość plastyczną, m.in. Grand 
Prix Toulouse Lautrec, złote medale na międzynarodowych biennale plakatu w Warszawie 
i Lahti. W 2006 został odznaczony Złotym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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179
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Jeździec i jeleń, z cyklu 
Bestiariusz La Fontaine’a, 1974 r. 

sucha igła, kolor z szablonu, 
papier Arches, wym. odcisku płyty 
39,5 × 57,6 cm
sygn. p. d. ołówkiem: Dali numerowane 
l. d. ołówkiem: 53/250
znak wodny ARCHES / FRANCE 
wydawca: 
Robert Mouret, Editions des Maîtres 
Contemporains, Paryż 
Lit: Michler & Lopsinger 655

cena wywoławcza: 5 500 zł ●

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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180
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Plac Św. Piotra, 1972 r. 

heliograwiura kolorowana, papier Arches, 
wym. odcisku płyty 39,5 × 52,2 cm 
sygn. p. d. ołówkiem: Dali,  numerowane 
l. d. ołówkiem 344/350
znak wodny ARCHES / FRANCE 
wydawca: Editions Graphiques Interna-
tionales
Lit: Michler & Lopsinger 536

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
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181
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Zegarmistrz światła

akwaforta, akwarela, papier, 43 × 62 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisany u dołu ołówkiem: T. Sę-
towski „Zegarmistrz światła” akwaforta, 
akwarela E/A

cena wywoławcza: 1 800 zł

Ukończył Wydział Plastyki częstochowskiej WSP. Tworzy w nurcie nazywanym „realizmem 
magicznym”. Jego malarstwo, prace graficzne i rzeźby są odzwierciedleniem niezwykle 
bogatej wyobraźni. Artysta osiągnął niekwestionowany sukces komercyjny i współpracuje 
z prestiżowymi galeriami na całym świecie. Prace Sętowskiego były prezentowane w dwóch 
albumach – „Teatr magiczny” (2000 r.) oraz „Muzeum wyobraźni” (2003 r.), które ukazały 
się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa MUZA S.A.
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182
Salvador Dali 
(1904 Figueres/Hiszpania – 
1989 Figueres/Hiszpania)

Dojrzewanie kobiety, z cyklu 
Dekameron, 1972

sucha igła, papier ryżowy Japon nacré, 
18 × 13 cm (odcisk płyty), 43 × 32 cm 
wym. arkusza
sygn. l. d. ołówkiem: Dali, odbitka 
XIV/XXV

cena wywoławcza: 2 600 zł ●

Kataloński malarz, grafik, dekorator, ilustrator i teoretyk malarstwa. Jeden z najważniejszych 
i najbardziej oryginalnych artystów XX wieku. W latach 1921–1926 uczęszczał do Akademii 
San Fernando w Madrycie, po czym wyjechał z przytłaczającej go Hiszpanii do Paryża, 
gdzie znakomicie odnalazł się wśród francuskiej i belgijskiej bohemy artystycznej. Joan Miro 
przedstawił go dadaistom, a Tristan Tzara wprowadził Dalego do środowiska surrealistów, 
wśród których stal się wkrótce znaczącą postacią. W tym czasie spotkał też miłość swego życia 
i muzę – Galę Elouard. Dalí już na wczesnym etapie twórczości znajdował inspiracje wśród 
dzieł wielkich malarzy dawnych stuleci, szczególnie epoki renesansu, a także w literaturze, 
wielokrotnie ilustrując tak klasyczne dzieła, jak: Boska Komedia Dantego, Bajki La Fontaine’a, 
Don Kichote Cervantesa, czy Życie Gargantui i Pantagruela François Rabelais’a. Fascynacja 
metodą psychoanalizy Zygmunta Freuda doprowadziła Dalego do świata podświadomości 
przywoływanego podczas snu. Posługując się mistrzowską techniką łączył przedmioty 
materialne w fantastyczny, niespotykany w realnym świecie sposób, dzięki czemu uzyskiwał 
efekt dziwności, niezwykłości i tajemniczości.
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183
Marcin Tomaszewski 
(ur. 1971 Toruń)

Dziewczyna w turbanie, 2016 r.

ołówek, pastel, tusz, papier, 83 × 59 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: AIBANTOMASH 2016

cena wywoławcza: 900 zł ●

Studia artystyczne ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, uzyskując 
dyplom z malarstwa w pracowni prof. Mieczysława Ziomka. Tworzy w technice olejnej 
i przede wszystkim wykonuje prace na papierze, łącząc tusz, ołówek i pastel. Bohaterami 
jego rysunków są przeważnie kobiety w futurystycznych „kostiumach”. Świat, który kreuje 
przed widzem implikuje skojarzenia z filmami science-fiction i post apokaliptycznymi, 
dotyka obszarów sztucznej inteligencji, ewolucji i postępu. Tomaszewski przyjął artystyczny 
pseudonim i sygnuje swoje prace: „AIBANTOMASH”.
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184
Tomasz Sętowski 
(ur. 1961 Częstochowa)

Ikona czasu, 2016 r.

akwaforta, papier, 26 × 38 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisany ołówkiem u dołu: T. Sę-
towski „IKONA CZASU” akwaforta E/A

cena wywoławcza: 1 800 zł

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



I. PRZED AUKCJĄ

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

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

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

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

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

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

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak 
takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad 
i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby zainteresowani zakupem konkretnego 
obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 
oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego 
na wyraźną prośbę możemy rekomendować. Na specjalne życzenie klienta 
możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu zachowania obiektu. Przy-
gotowując 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 ra-
mie, 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
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagro-
dzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy równowartość 
kwoty wylicytowanej przekroczy 1000 zł. Do 500 000 zł wynosi 
5% od kwoty wylicytowanej, a powyżej 500 000 wynosi 3% od 
kwoty wylicytowanej. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 
ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. 
z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej 
dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia 
z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

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.

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.



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 
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 postąpie-
nia 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 odpowiedzialności 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 
określonych 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 wyspecjalizo-
waną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem 
dzieł sztuki.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

h)  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

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

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (7) • 21 stycznia (sobota) 2017, godz. 17.00

Sopocki Dom Aukcyjny • Sopot • Boh. Monte Cassino 43

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: Pekao S.A. I O/Gdańsk 73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

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



65 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 26 STYCZNIA 2017 R. (CZWARTEK) • GODZ. 19.00
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TEL.: 22 828 96 98 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 500 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 12 STYCZNIA 2017 R.

młodasztuka

Paulina Maksjan, Krakowianka, 2016

akryl, kolaż, sztuczne kwiaty, płótno, 50 x 50 cm, sygn. p.d.: Paulina Maksjan



142 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Claes Janszoon Visscher (1587–1652), Haec Tabula nova Poloniae  et Silesiae, Sigisimondo Tertio, dei Gratia Regi Poloniae...
Mapa Polski i Śląska z 1630 roku, stan drugi, Amsterdam, 1633 r.
cena wywoławcza: 14 000 zł

28 STYCZNIA 2017

AUKCJA MAP I WIDOKÓW POLSKI

SOPOCKI DOM AUKCYJNY

ANTYKWARIAT Wu-eL XXIV AUKCJA



Mateusz Maliborski, Muzeum L, 2016, 
olej, płótno, 110 x 85 cm

6 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 18 LUTEGO 2017
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE: 1500 ZŁ
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SOPOT
GALERIA  
SZTUKI DAWNEJ
ul. Boh. Monte Cassino 43
81-768 Sopot
tel. 58 550 16 05
sopot@sda.pl

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

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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów
 
AXENTOWICZ TEODOR 12, 19
BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  38, 39  
BEKSIŃSKI ZDZISŁAW  167
BERDYSZAK JAN  175
BEREZOWSKA MAJA  101, 102, 103
BEREŹNICKI KIEJSTUT  159, 160
BORYSOWSKI STANISŁAW  74, 124
BRZOSKO WŁADYSŁAW  98, 99, 100 
CIEŚLEWSKI TADEUSZ  26
CZAPSKI JÓZEF   113, 114
CZECZOT ANDRZEJ  138
CZEŚNIK HENRYK  161
DALI SALVADOR  179, 180, 182
DOBROWOLSKI ODO  22 
DUDA-GRACZ JERZY  166
DWURNIK EDWARD  131, 132
ELESZKIEWICZ STANISŁAW  73
ELSTER ERWIN  123
FAŁAT JULIAN  16 
FIJAŁKOWSKI STANISŁAW  150, 155, 156
FRYCZ KAROL  86
GERSON WOJCIECH  9
GROTT TEODOR  40, 61, 64
GUMOWSKI JAN KANTY  88, 89, 90 
HOFMAN WLASTIMIL  33, 44, 45
JAMONTT BRONISŁAW  52, 53
JAŹWIECKI FRANCISZEK  27, 82
JUST STEFAN  28
KARPIŃSKI ALFONS  32, 36
KARSZNIEWICZ JERZY  23
KISLING MOJŻESZ  70, 72, 108
KOBYLIŃSKI SZYMON  170
KOSSAK JULIUSZ  5, 25
KOSSAK KAROL  34, 35
KOTLARCZYK ZYGMUNT  153
KRYNICKI NIKIFOR  117, 118 
KULISIEWICZ TADEUSZ  122

 
KUNKE EMIL  42, 43
KURYLUK EWA  137
LEBENSTEIN JAN  145, 146, 147
LENGREN ZBIGNIEW  171, 172
LESIECKA JADWIGA  139, 140
LIPIŃSKI HIPOLIT  2, 3
ŁADA-STUDNICKA KRYSTYNA  162, 163
MACIEJEWSKI ZBYSŁAW  120
MALARZ NIEOKREŚLONY (XX w.)
Uliczka  57
MALARZ NIEOKREŚLONY (1 poł. XX w.)
Kwiaty, 1924 r.  60
MALARZ NIEOKREŚLONY
Dzieci w marynarskich mundurkach  63
Lot Victorii  83 
Victoria ciągnięta przez słonia  84
MALCZEWSKI JACEK  6, 7  
MALCZEWSKI RAFAŁ  116
MARKOWICZ ARTUR  47, 48
MATEJKO JAN  8
MENKES ZYGMUNT  111
MIERZEJEWSKI ANDRZEJ  75, 76
MIKULSKI KAZIMIERZ  168, 169
MOKWA MARIAN  94, 95, 97 
NIKUTOWSKI ERICH  56
ORBITOWSKI JANUSZ  143, 148
PANEK JERZY  109, 110, 128, 129
PAUTSCH FRYDERYK  13
PAWLISZAK WACŁAW FRANICZEK  46
PIOTROWICZ EDMUND  152
PŁOSZNY LEON  85
PŁÓCIENNIK HENRYK  133, 134, 177
POCHWALSKI JÓZEF MIKOŁAJ STANISŁAW  49, 
 50, 51 
PODSADECKI KAZIMIERZ  112, 125, 127, 130
POTRZEBOWSKI JERZY  17
PRONASZKO ZBIGNIEW  115

 
RADKE MAREK  176
ROGUSKI WŁADYSŁAW  41
RUBCZAK JAN  18
RUDZKA CYBISOWA HANNA  68
RYBKOWSKI TADEUSZ  37
SANDBERG EINAR  121
SERAFIN WŁADYSŁAW  62, 69
SĘTOWSKI TOMASZ  181, 184
SICHULSKI KAZIMIERZ  10, 11, 15
SIEMIŃSKI MIECZYSŁAW  96
SIEMIRADZKI HENRYK  1, 4
SKOCZYLAS WŁADYSŁAW  14 
SKULICZ WITOLD  173, 174
SKWIRCZYŃSKI ZYGMUNT  87
SROKA JACEK  144
STAROWIEYSKI FRANCISZEK  151
STERN JONASZ  158
STRYJEC RYSZARD  154, 155
STUDNICKI JULIUSZ  164, 165 
SUCHANEK ANTONI  91, 92, 93
SZANCER JAN MARCIN  77, 78, 104, 105
SZMAJ STEFAN  29, 135, 136, 141, 142  
SZWARC STANISŁAW  79, 80, 81
ŚWIERZY WALDEMAR  178
TARANCZEWSKI WACŁAW  126
TOMASZEWSKI MARCIN  183
UNIECHOWSKI ANTONI  54, 55
WANKIE WŁADYSŁAW  58
WEINBAUM ABRAHAM  71
WEISS WOJCIECH  65, 66, 67
WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  21
WODYŃSKI JAN  119
WODZIŃSKI JÓZEF  24 
WOJNARSKI JAN  30, 31, 59 
WYCZÓŁKOWSKI LEON  20
ZAK EUGENIUSZ  106, 107
ZIELIŃSKI KRYSTYN  149



4 MARCA 2017 R., GODZ. 17
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (16)

Zestaw do wina, 
Venini, l. 70. XX w.



18 MARCA 2017 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Stanisław Fijałkowski, Autostrada XXXIII, 1976
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