
A

WŁADYSŁAW BRZOSKO
(1912–2011)

WIDOKI SOPOTU 1945–1956



WYSTAWA OD 8 DO 31 GRUDNIA 2016

WŁADYSŁAW BRZOSKO
(1912–2011)

WIDOKI SOPOTU 1945–1956

ORGANIZATOR WYSTAWY PATRONAT HONOROWY

1.  Autoportret



32

Ocalić od zapomnienia. 

Znaczenie dzieła plastycznego jest wypadkową czasu, miejsca i osobowości. Powojenne 
pejzaże Sopotu Władysława Brzosko powstały po latach dramatycznych przeżyć okresu 
wojny. W tym niedługim przedziale czasu drugiej połowy lat 40. oraz pierwszej połowy lat 
50. skumulowały się z jednej strony traumatyczna pamięć wojny, równie niełatwa pamięć 
okresu dziecięctwa i dojrzewania, naznaczone wygnaniem rodziny za sprawą rewolucji 
radzieckiej w 1917 r., z drugiej – nowa rzeczywistość, pełna nadziei, ale i napięcia, nie-
pewności, które w 1956 r. zmusiły artystę do porzucenia kraju i stałej emigracji. 

Czym mogło być dla Brzoski porzucenie ojczyzny, możemy domyślać się z późniejszej 
twórczości artysty, kiedy w latach 60. w Nowym Jorku malował cykle poświęcone np. 
warszawskiemu gettu. Gdy artysta wracał do bolesnej przeszłości, dominującą formą 
była ekspresyjno-kubistyczna linia, za sprawą której realistyczne formy traciły racjonal-
ną spójność. Odmienna stylistyka jest obecna we wcześniejszych pracach powstałych 
w Sopocie, dedykowanych miejscom, do których artysta musiał mieć głęboko sentymen-
talny stosunek. Aby oddać swoje upodobanie do sopockiego pejzażu, artysta sięgał po 
repertuar postimpresjonistycznych plam ujętych w geometryzujące zbiory, których rytm 
wyłania kształty pagórków, brył budynków i innych napotkanych form. Nastrój powojen-
nych widoków Sopotu jest pogodny. Brzosko daleki jest od rygoru formalnych analiz – 
rysunki i akwarele to spontaniczne notacje miejsc. Sopocki hipodrom, cyrk stacjonujący 
w mieście, sopocka plaża są malowane z perspektywy spacerowicza. Pomimo wyczuwal-
nej więzi z przedstawianym krajobrazem, jest w jego pracach zawarty dystans obserwa-
tora. Systematyczny rytm śladów pędzla zdaje się służyć porządkowaniu wrażeń. Owa 
regularność form – daleka jednak od przeobrażenia się w metodę – emanuje tęsknotą za 
spokojem, ładem, ciszą, trwaniem, powtarzalnością. 

Artysta należał do pokolenia szkoły sopockiej, która najchętniej sięgała po plenery i mor-
skie pejzaże jako pretekst do tego, by drążyć problematykę światła, form i koloru. Brzo-
sko jednak nigdy nie rezygnował z czytelności miejsca. To nie przedmiot jest podpo-
rządkowany warsztatowym dywagacjom, ale raczej język formalny jest dostosowywany 
do przedmiotu przedstawienia – w wypadku pejzaży sopockich do miejsc, które artysta 
odwiedzał i wśród których mieszkał. Być może traumatyczna przeszłość dyktowała arty-
ście potrzebę tworzenia osobistego dziennika widoków z miejsca zamieszkania, ocalania 
ich od zapomnienia, tak na wszelki wypadek.

Małgorzata Lisiewicz
Dyrektor Muzeum Sopotu

2.  Autoportret
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Kim był Władek?

Dla mnie był najbliższą osobą. Zastępował mi ojca. Formalnie był moim ojczymem. Był kolo mnie kiedy była 
wojna. Nie wiem jakim sposobem, ale zawsze kiedy musiałyśmy z moją opiekunką Jadzią uciekać, zmieniać 
miejsca ukrycia, pojawiał się Władek i pomagał nam się przeprowadzać. Instalował nas w nowym miejscu.

To ja poznałam Władka z moją mamą. Na plaży w Juracie w 1939 roku gdzie byłam z mamą i Jadziunią na 
wakacjach. Miałam wielkiego gumowego szarozielonego rekina, na którym kładłam się i pływałam jak na 
materacu. Któregoś dnia postanowiłam, że puszczę rybę wolno. że ona musi wrócić do swoich. Miałam 
wtedy pięć lat. Ale kiedy zobaczyłam, jak rekin odpływa w głąb morza zaczęłam drzeć się i szlochać MOJA 
RYBA MOJA RYBA! RATUJCIE JĄ! Widziałam jak przepływała kolo białej żaglówki, w której siedziało kilku 
chłopaków Byli opaleni, półnadzy Jeden z nich wskoczył do wody .. pamiętam ten skok i że płynął kraulem 
szybciej od mojej ryby. Dogonił rekina i przyciągnął na brzeg za paszczę szczerzącą się w zębicznym uśmie-
chu. Płakałam i skakałam ze szczęścia. Poszliśmy potem z Władkiem, moją mamą i opiekunką na lody. Ja 
uwielbiałam moją Jadziunię i byłam o nią strasznie zazdrosna, więc na moje szczęście Władek zakochał 
się w mojej mamie. Bezgranicznie i od jej pierwszego uśmiechu. Gdzie był wtedy mój tata? Grał w kasynie 
w Sopocie, co było jego ulubionym wakacyjnym zajęciem. Drugim z załogi tej żaglówki był Andrzej Mierze-
jewski a trzecim Marutek Nowicki. Władek i Andrzej byli studentami Akademii Sztuk Pięknych, a Marutek 
studiował na Politechnice. Te wakacje skończyła wojna.

Władek został zmobilizowany, przeżył klęskę wrześniową. Ojciec, z jednej z pierwszych łapanek, na po-
czątku 1940 roku, trafił na pięć lat do obozów. Mama, ja i moja opiekunka musiałyśmy wyprowadzić się 
z naszego domu. Mama oddała mnie Jadziuni. To było dla mnie naturalne jak powietrze. I wtedy Władek 
z Andrzejem zamieszkali w naszym domu na Filtrowej, żeby nie zajęli go Niemcy. I tak zajęli. A potem 
zbombardowali i spalili. Ale to zupełnie inna historia. Władek woził mnie między miejscami, w których mnie 
ukrywano w wagonach Nur for Deutsche. Miałam zbyt semicki wygląd, żeby ryzykować Tak, Władek był 
nieprawdopodobnie odważny. Po wojnie moja rodzina przestała istnieć. Chociaż dzięki takim ludziom jak 
Władek i Jadzia - mama, ja a nawet ojciec przeżyliśmy. Ojciec wrócił z Dachau odbudowywać Warszawę, 
Władek pojechał na zachód na Ziemie Odzyskane, Jadzia pojechała do swojej chorej siostry do Kutna, my 
z mamą do ocalałych krewnych - Weksteinów do Boryszewa skąd uciekając przed egzekucjami NSZ zabra-
łyśmy się z rosyjskim wojskiem do Bydgoszczy. Wszędzie gniły trupy. Władek ściągnął nas z Bydgoszczy 
do Sopotu. Zamieszkaliśmy razem w wielkim mieszkaniu z olbrzymią praco\vnią. Władek wrócił na studia. 
Szkoła plastyczna była wtedy na Westerplatte w Sopocie. Jednocześnie pracował w Gdańsku jako kon-
serwator zabytków. A potem ze Stasiem Skórą i Mirkiem Gąseckim otworzyli w Gdańsku na ul. Słomianej 
kuźnię. Z tej kuźni pochodziła metaloplastyka, którą mój ojciec zamawiał do odbudowanego przez siebie 
Prudentialu, który w sowieckich czasach stał się Hotelem Warszawa. Wtedy byliśmy bogaci.

Władek był odgromnikiem pomiędzy mną a matką. Spełniał moją potrzebę posiadania ojca. Traktował 
mnie jak córkę. Rozpuszczał mnie. Strasznie chciał mieć dzieci. I ja byłam jego dzieckiem. Mój ojciec zajęty 
był w tym czasie pracą i nową żoną. Ze mną starał się nie kontaktować bo macocha była zazdrosna. Była 
młodsza od ojca o 36 lat. Władek od mojej mamy o 20. Nie wiem jak ojciec ze swoją nową żoną, której 
chyba się bal. .. ale matka była szczęśliwa z Władkiem. To był jej najlepszy i najdłuższy związek. Do czasu. 
Któregoś dnia do naszego sopockiego domu przyjechała jak co roku Bela Czajka, najlepsza przyjaciółka 
mojej matki i najciekawsza kobieta jaką znałam w życiu. Tym razem nie przywiozła swojego austriackiego 
męża (wojenne trofeum) a siostrę Ellę z Paryża. I Władek się w tej siostrze zakochał. I w 1956 roku wyjechał 

do niej. Ella puściła Władka kantem chyba już na dworcu. Omal nie umarł z rozpaczy i głodu, bo zabrała mu 
wszystko co miał. A w tym czasie miał sporo. Z tej paryskiej nędzy udało mu się uciec do Stanów, gdzie za-
częła się historia Władka, której rozdziały są mi słabo znane. Moja matka po rozstaniu z Władkiem nie była, 

w dobrej formie, a Bela do końca życia 
miała wyrzuty sumienia z powodu swojej 
siostry, łamaczki męskich serc.

Władek, kiedy był moim ojczymem był mi 
totalnie oddany. Zabierał mnie do przyja-
ciół, do pracy, kiedy mógł jeździł ze mną 
w jakieś ciekawe delegacje Dawał się 
naciągać na wszystko. I nie było w tym 
żadnych pedofilskich a potem męsko 
damskich podtekstów. Koledzy Władka 
pokpiwali z tej ojcowskiej miłości. Moi ko-
ledzy go uwielbiali. Władek cały czas ma-
lował albo szkicował. Każdą wolną chwilę. 

Jeżeli nie był w pracy albo nie sprzątał, bo kochał sprzątać - malował. W domu, nad morzem, na spacerach, 
na plenerach Malowanie było jego życiem. Matkę, która też była artystką malowanie nudziło. Czasami coś 
szkicowała, albo rysowała sangwiną. Niektóre z obrazów Władka są podpisane przez matkę jej wojennym 
nazwiskiem. Pamiętam jak ustawiała mu w pracowni owoce do martwej natury. Po szkole przychodziłam 
z watahą kolegów i zżeraliśmy mu te gruszki, śliwki... Władek wrzeszczał ZNOWU KTOŚ ZNIKŁ MOJĄ ZMAR-
TWIONĄ NATURĘ! Władek strasznie źle mów we wszystkich językach. Jego ojciec był dzieckiem zesłańców. 
Na Syberii ożenił się z Tatarką. Władek, który urodził się w Czycie za Bajkałem źle nauczył się rosyjskiego, 
polskiego, białoruskiego, ukraińskiego a potem francuskiego i angielskiego. Nie tylko kaleczył te wszystkie 
języki ale też zacinał się, jąkał jakby szukając słów. Mówienie to nie była jego mocna strona. Sztuka, miłość, 
odwaga, praca i fantazja to było jego życie Kiedy Władek skończył 94 lata i uznał, że już nie będzie młodszy 
postanowił odwiedzić mnie w Polsce. Czas dla nas stanął. Wrócił do mnie mój Władek. Poszliśmy odwiedzić 
Jurka Mierzejewskiego, młodszego brata nieżyjącego już Andrzeja, tego który był najlepszym przyjacielem 
Władka. Z którym pływali żaglówką w 39 roku w Juracie, kiedy postanowiłam wypuścić na wolność mojego 
gumowego rekina. W czasach tej ich przyjaźni Jurek był gówniarzem Na werandzie u 91 letniego Jurka, kul-
towego profesora Łódzkiej filmówki i genialnego malarza, 94 letni Władek siedział na herbacie i ciastkach 
i z tym szczeniakiem, młodszym bratem Andrzeja, obgadywali kolegów i koleżanki artystów, pamiętając 
szczegóły historii, klęsk artystycznych, zdrad i miłości sprzed siedemdziesięciu, sześćdziesięciu, pięćdzie-
sięciu kilku lat, tak jakby wydarzyły się wczoraj. Władek gadał jak nigdy przedtem. Zostawił mnie kochaną 
przez siebie a w skrzyni z sopockiego domu mnóstwo swoich obrazów, namalowanych w tym czasie, kiedy 
był moim ojcem, miłością mojej matki. W czasach kiedy impresjonizm był sztuką zakazaną. Chcę je Państwu 
pokazać, bo mało jest tak pięknych obrazów związanych z Sopotem, jak te które namalował wtedy Władek. 
Pełnych oddechu, powietrza, delikatności, wiatru, zamglonego słońca. Tego wibrującego spokoju, który 
następuje po strasznej Wojnie.

Józefina Maria Musidłowska
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Jestem modernistycznym realistą, zajmującym się problemami kompozycji, formy i koloru. 

Władysław Brzosko przyszedł na świat w 1912 
roku w miejscowości Czyta, na Syberii, w rodzinie 
polskiego dyplomaty. Dzieciństwo spędził po-
dróżując przez Rosję, Chiny. Jak sam wspomina 
najbardziej zapamiętał z tego okresu podróż po 
Japonii, podczas której, sam cesarz miał zauwa-
żyć u małego chłopca artystyczne zdolności. Oj-
ciec artysty chciał, aby syn w przyszłości został 
architektem. Ostatecznie jednak, zafascynowany 
sztuką, Brzosko postawił na swoim, rozpoczynając 
studia malarskie w warszawskiej Akademii Sztuk 

Pięknych. Był uczniem Mieczysława Kotarbińskiego oraz Władysława Skoczylasa. Dyplom uzy-
skał w 1937 roku. Podczas wojny działał w podziemiu, przynależał do AK. W tym trudnym okresie 
Brzosko nie porzuca malarstwa, jednak niestety z tego czasu jak i przedwojennego nie zachowa-
ły się żadne prace. Po wojnie przeprowadził się do Gdańska, gdzie podjął studia architektonicz-
ne i designu. Tutaj też pracował w Wojewódzkim Wydziale Architektury i Konserwacji Zabytków. 
Brał udział w odbudowie Gdańska. Przynależał również do okręgowego Związku Plastyków, 
gdzie pełnił rolę pierwszego sekretarza. Współorganizował powstałą sopocką Akademię Sztuk 
Pięknych. W 1956 roku wyjechał do Paryża, następnie w 1960 roku do Stanów Zjednoczonych. 
Tu w Nowym Yorku poznaje swoją żonę – Judy; na świat przychodzi jego syn. Aby zarobić na ży-
cie, artysta podjął pracę na stanowisku portiera w bibliotece na Bronxie, gdzie pracował nocami, 
w ciągu dnia zaś poświęcał się swojej wielkiej pasji – malarstwu. Artysta był bardzo doceniany 
zarówno przez publiczność jak i krytykę. W 1984 roku za obraz Artysta w pracowni otrzymał zło-
ty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Artysta swoje prace prezentował w Europie, jak 
i Stanach Zjednoczonych na wielu wystawach zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. 

Brzosko w swojej twórczości zwracał się ku wielu motywom. Malował pejzaże miejskie, portre-
ty, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Z wielkim znawstwem pracował zarówno w technice 
olejnej, pasteli jak i akwareli. Jego rysunki wykazywały świetny warsztat artystyczny i wyczucie, 
które często stanowiły szkice do większych olejnych kompozycji. Zasłynął z cyklu Warszawskie 
Getto, do którego należały cztery olejne obrazy oraz cała seria złożona z blisko 2 000 akwarel 
oraz rysunków węglem. Te ekspresyjne przedstawienia zarówno w samym rysunku jak i barwie, 
mocno inspirowane sztuką kubistów i futurystów, stanowiły oddany przez artystę hołd złożony 
brutalnie pomordowanym Żydom podczas niemieckiej okupacji. Seria po raz pierwszy została 
zaprezentowana publiczności w 1967 roku w nowojorskim Instytucie Herzla. 

Przez cały okres swojej kariery artystycznej Brzosko maluje portrety. Z zamiłowaniem uwiecz-
niał wizerunki swojej żony, ale nie tylko. Z jego prac na widza spogląda cała plejada znanych 
osobistości takich jak Janusz Korczak, Maria Skłodowska-Curie, Jan Paweł II, czy Mikołaj Ko-
pernik. Portret tego ostatniego został zaprezentowany w Instytucie Smithsona w Waszyngtonie 
w 1973 roku z okazji pięćsetlecia narodzin polskiego astronoma. Liczną grupę stanowią również 
autoportrety artysty.  

Artysta znany był również ze swoich przedstawień pejzaży. Prace te stylistyczne bardzo różnią 
się od serii Warszawskiego Getta. W latach 1960-1980 artysta stworzył cały szereg barwnych 
krajobrazów Nowego Yorku oraz Arizony. Do jego artystycznego ouvre należą również liczne 
delikatne w swoim wyrazie rysunki oraz budowane harmonijną plamą barwną akwarele, uka-
zujące między innymi z okresu pobytu w Paryżu sceny z paryskich kawiarni, parków. Zachowały 
się również przedstawienia nadmorskich widoków Sopotu i okolic, które dzisiaj mamy zaszczyt 
Państwu zaprezentować.

Wystawy:

1946 Gdańsk, Polska

1946-1958 Doroczny Festiwal Sztuki, Sopot, Polska

1948 Londyn

1948-1955 Doroczny Salon, Warszawa

1952 Międzynarodowa Wystawa Artystyczna, Moskwa-Wenecja, USA

1955-1960 Salon Niezależnych, Paryż 

1963-1979 Biblioteka Kingsbridge i Grand Concourse, Bronx

1965 wystawa indywidualna, Biblioteka w Parku Hudson, Nowy York

1967 wystawa indywidualna, Instytut Herzla, Nowy York

1973 Instytut Smithsona, Waszyngton

1984 Le Salon des Nations, Paryż

1985 Le Salon des Nations, Paryż

1989 Sun Cities Art Museum, Arizona

1991 Mohave County Museum, Kingman,

2008 Johnson Memorial Building Gallery, Middlebury College, Vermont

2010 Barness Family JCC, Chandler

2011 Holocaust Memorial Center Zekelman Family Campus 
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Plażowicze
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Zatoka
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1.   Autoportret
ołówek, papier, 21 × 24 cm

2.  Autoportret
pastel, papier, 70 x 50 cm

3.  Nad brzegiem III, 1949 r. 
ołówek, tusz, papier, 26 × 36 cm w świetle 
passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWład/1949

4. Pomost 
ołówek, papier, 21 × 24 cm w świetle passe-partout  
sygn. i dat. p. d.: Brzosko/1950 (?)

5. Na plaży, 1950 r. 
tusz, papier, 22 × 29 cm w świetle passe-partout  
sygn. i dat. p. d.: 50/Brzosko

6. Przy pomoście
ołówek, papier, 23 × 29 cm w świetle passe-partout

7. W letni dzień na plaży 
ołówek, papier, 24 × 34 cm w świetle passe-partout

8. Para plażowiczów
ołówek, 35 × 25 cm

9. Wczasowicze na plaży 
ołówek, papier, 35 × 25 cm 

10. Plażowicze 
ołowek, papier, 26,3 × 36,7 cm

11. Widok na molo
ołówek, papier, 26,4 × 36,5 cm

12. Nad brzegiem morza
ołówek, papier, 25 × 35 cm

13. Łódki
ołówek, papier, 26,5 × 35,5 cm

14. Żaglówki 
ołówek, papier, 26,5 × 35,3 cm

15. Łodzie przy brzegu 
ołówek, papier, 23 × 33 cm w świetle passe-partout 

16. Sieci rybackie
ołówek, papier, 24 × 34 cm w świetle passe-partout, 
praca dwustronna

17. Hipodrom
tusz, papier, 21,5 × 29 cm w świetle passe-partout

18. Żaglówki
akwarela, ołówek, papier, 52,5 × 68 cm

19. Łazienki południowe. Sopot
akwarela, ołówek, papier, 31 × 42,5 cm

20. Na brzegu
akwarela, ołówek, papier, 33,5 × 42,5 cm

21. Molo 
akwarela, ołówek, papier, 32 × 42 cm

22. Sopot z góry
akwarela, ołówek, papier, 46 × 58,5 cm 
autorski tytuł u dołu

23. Zatoka
akwarela, ołówek, papier, 41,5 × 50,5 cm

24. Górny Sopot w stronę Wyścigów
akwarela, papier, 45 × 63 cm 
autorski tytuł u dołu

25. Tramwaj, 1951 r. 
akwarela, ołówek, papier, 41 × 50 cm 
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/1951.

26. Sopot Wyścigi , 1951 r. 
akwarela, ołówek, papier, 43 × 50,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWłady. 51. 
autorski tytuł u dołu

27. Sopot, 1951 r. 
akwarela, papier, 42 × 50 cm 
sygn. i dat. ołówkiem p. d.: BrzoskoWładysław/1951. 

28. Gazownia w Sopocie
akwarela, ołówek, papier, 32 × 47,5 cm w świetle 
passe-partou

29. Widok na sopockie domy
akwarela, papier, 25 × 35 cm

30. Górny Sopot 
akwarela, ołówek, papier, 25 × 35 cm

31. Widok z Górnego Sopotu 
akwarela, ołówek, papier, 25 × 35 cm 

32. Ulica w Sopocie, 1948 r.
akwarela, papier, 32 × 48 cm w świetle passe-partout 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWłady/1948 
oraz dwukrotnie p. d. BrzoskoWładysław/1948

33. Dom z czerwonym dachem, 1948 r. 
akwarela, papier, ołówek, 35 × 50,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWładysław/1948

34. Zabudowania w Sopocie 
akwarela, papier, 47 × 64 cm

35. Sopockie ławeczki 
akwarela, ołówek, papier, 42,5 × 50,5 cm 
sygn. i dat. ołówkiem: BrzoskoWłady/1951.(?) 
w l. g.: nieczytelnie 

36. Panorama Sopotu 
akwarela, ołówek, papier, 45 × 58 cm

37. Cyrk, 1951 r. 
akwarela, ołówek, papier, 43 × 50 cm 
sygn. i dat. l. d.: Brzosko Władysław/51. 
oraz p. d.: BrzoskoWładysław/1951

38. Biały namiot – cyrk
akwarela, ołówek, papier, 45,3 × 63,5 cm 
autorski tytuł u dołu

39. Cyrk w Sopocie, 1951 r. 
akwarela, papier, 45,5 × 50,3 cm 
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/Sopot. 1951

40. Cyrk w Sopocie, 1952 r. 
akwarela, papier, 45,5 × 60 cm 
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady/1952.

41. Hipodrom II, 1949 r. 
akwarela, papier, 35 × 41,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWłady./1949.

42. Hipodrom, 1949 r. 
akwarela, ołówek, papier, 37 × 45 cm w świetle 
passe-partout 
sygn. i dat. p. śr.: BrzoskoWładysław/1949.

43. Na trybunach 
akwarela, ołówek, papier, 40 × 48 cm w świetle 
passe-partout

44. Stajnia na wyścigach - Sopot
akwarela, ołówek, papier, 45,5 × 63,5 cm

45. Sopot Wyścigi, 1950 r. 
akwarela, papier, 39 × 47,5 cm w świetle passe-
partout 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWład 1950

46. Sopot Wyścigi 
akwarela, ołówek, papier, 41 × 50,5 cm 
sygn. l. śr.: BrzoskoWładyslaw

47. Stadion – Sopot, 1953 r. 
akwarela, ołówek, papier, 46 × 59 cm 
sygn. i dat. u dołu: Brzosko Władysł./1953

48. Sopot – Zawody II, 1953 r. 
akwarela, ołówek, papier, 45,5 × 58 cm 
sygn. i dat. p. śr.: BrzoskoWładysław/1953.

49. Bieżnia, 1949 r. 
akwarela, ołówek, papier, 32,5 × 44 cm 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWładysław/1949.

50. Wyścigi Sopot, 1950 r.
akwarela, papier, 40 × 48 cm w świetle passe-partout 
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWładysław/1950

51. Martwa natura z butelkami, 1945 r. 
akwarela, papier, 36,5 × 51 cm 
sygn. i dat. p. d.: BrzoskoWłady./1945.

52. Chanukija 
akwarela, pastel, papier, 41,6 × 29,7 cm

53. Martwa natura z kwiatami
akwarela, ołówek, papier, 35 × 49 cm 
sygn. p. d.: BrzoskoWłady/150.

54. Martwa natura z maską
akwarela, papier, 59,5 × 45,5 cm

55. Wnętrze (kamienica w Sopocie - ul. Wybickiego 23)
akwarela, ołówek, papier, 45,5 × 60 cm

56. Wnętrze (kamienica w Sopocie - ul. Wybickiego 23)
akwarela, ołówek, papier, 45,5 × 60 cm

57. Portret Ani
akwarela, ołówek, papier, 58,5 × 47 cm 
sygn. ołówkiem p. d.: WładBrzosko/Portret Ani.

58. Autoportret
pastel, papier, 43 × 29 cm

59. Portret kobiety
pastel, papier, 70 × 50 cm

60. Autoportret w żółtym kapeluszu
pastel, papier, 58 x 50 cm
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4. Pomost3.  Nad brzegiem III, 1949 r.
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5. Na plaży, 1950 r. 

6. Przy pomoście

7. W letni dzień na plaży
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8. Para plażowiczów

9. Wczasowicze na plaży 

10. Plażowicze
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11. Widok na molo

14. Żaglówki12. Nad brzegiem morza

13. Łódki
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15. Łodzie przy brzegu 

17. Hipodrom

16. Sieci rybackie
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18. Żaglówki
20. Na brzegu

21. Molo 19. Łazienki południowe. Sopot
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22. Sopot z góry

23. Zatoka

24. Górny Sopot w stronę Wyścigów
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25. Tramwaj, 1951 r. 

27. Sopot, 1951 r. 

28. Gazownia w Sopocie26. Sopot Wyścigi , 1951 r.
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29. Widok na sopockie domy 30. Górny Sopot 
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31. Widok z Górnego Sopotu 32. Ulica w Sopocie, 1948 r.
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33. Dom z czerwonym dachem, 1948 r.

34. Zabudowania w Sopocie

35. Sopockie ławeczki 

36. Panorama Sopotu 



36 37

37. Cyrk, 1951 r. 

40. Cyrk w Sopocie, 1952 r. 

39. Cyrk w Sopocie, 1951 r. 

38. Biały namiot – cyrk
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41. Hipodrom II, 1949 r. 

42. Hipodrom, 1949 r. 

43. Na trybunach 
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44. Stajnia na wyścigach - Sopot

46. Sopot Wyścigi

45. Sopot Wyścigi, 1950 r. 
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47. Stadion – Sopot, 1953 r. 

48. Sopot – Zawody II, 1953 r. 50. Wyścigi Sopot, 1950 r.

49. Bieżnia, 1949 r. 
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51. Martwa natura z butelkami, 1945 r.

52. Chanukija 54. Martwa natura z maską

53. Martwa natura z kwiatami
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56. Wnętrze (kamienica w Sopocie - ul. Wybickiego 23)

55. Wnętrze (kamienica w Sopocie - ul. Wybickiego 23) 57. Portret Ani

58. Autoportret 



48

59. Portret kobiety 60. Autoportret w żółtym kapeluszu 
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