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4 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

1
Wojciech Gerson
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Portret kobiety, 1891 r.

olej, płótno, 56 × 44 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Wojciech Gerson/1891

obraz prezentowany na wystawie: Czar 
kobiet, urok kwiatów zoorganizowanej 
przez Sopocki Dom Aukcyjny, Sopot 
24 czerwca – 23 września 2009 r.

Reprodukowany:
Katalog wystawy „Czar kobiet, urok 
kwiatów”, Sopot 2009, str. 2

cena wywoławcza: 110 000 zł
estymacja: 120 000 – 140 000

Wojciech Gerson w latach 1844–1851 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pieknych 
u Jana Feliksa Piwarskiego, Christiana Breslauera, i Marcina Zalewskiego, a następnie 
w latach 1853–1855 w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu. W 1856 wyjechał do 
Paryża, gdzie uczył się w pracowni Leona Cognieta i studiował dawnych mistrzów w muzeach. 
W 1858 r. po powrocie do Warszawy rozwinął szeroką działalność artystyczną i publiczną. 
W 1860 r. był współzałożycielem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Uczył malarstwa 
i rysunku w warszawskiej Klasie Rysunkowej oraz we własnej pracowni gdzie wykształcił 
się m.in. Chełmoński, Wyczółkowski, Stanisławski, Podkowiński, Pankiewicz. W 1878 
otrzymał tytuł profesora akademii petersburskiej. Jeździł za granicę – do Berlina, Włoch, 
Wiednia, Pragi i kilkakrotnie do Paryża. Dużo podróżował po kraju, a szczególnie często 
i chętnie jeździł w Tatry. Malował rodzajowe sceny wiejskie, portrety, obrazy historyczne 
oraz pejzaże zwłaszcza tatrzańskie.

Prezentowany obraz przedstawia popiersie eleganckiej, dostojnej kobiety 
w niebieskiej sukni, upiętej dekoracyjną broszką. Na tym pochodzącym 
z 1891 r. (a więc z czasu kiedy Gerson był głównym profesorem w warszaw-
skiej Szkole Rysunku) znakomitym portrecie romantycznym, ukazana jest ona 
w naturalnej pozie w ujęciu en troi quatre, na neutralnym tle. Intrygujące 
spojrzenie, skierowane poza ramę obrazu, tworzy swoisty dystans pomiędzy 
oglądającym a sportretowaną. Mimo, iż można znaleźć w tym dziele pewne 
analogie do nieco wcześniejszego i mniejszego Portretu kobiety z Muzeum 
im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (nr inwentarza S/180MOB), 
to jest to bez wątpienia praca wyjątkowa w twórczości artysty – niezwykle 
rzadko podejmującego tematykę portretową, w szczególności jeśli nie były 
to przedstawienia osób mu bliskich. Unikatowość tej pracy podkreśla też 
fakt, iż większość prac Gersona znajduje się w instytucjach muzealnych, 
w szczególności w Muzeum Narodowym w Warszawie.
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2
Leopold Loefler
(1827–1898)

Chłopiec z pieskiem

olej, płótno dublowane, 69 × 55 cm

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

Leopold Loeffler rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego. 
Przerwał je i wyjechał do Wiednia, gdzie w latach 1845–46 uczył się w tamtejszej Akademii 
Sztuk Pięknych u F. G. Waldmüllera, a potem kształcił się jeszcze w akademii monachijskiej 
i w Paryżu. Po powrocie z Paryża (1867) przez dziesięć lat mieszkał w Wiedniu. Malował 
m. in. dla cesarza, a także książąt Esterhazego i Ausperga. Przyjaźnił się z polskimi malarzami 
uczącymi się w wiedeńskiej uczelni: A. Grottgerem, Juliuszem Kossakiem i F. Tepą. Często 
wyjeżdżał do kraju odwiedzając Lwów, Kraków i Radymno, w którym spędzał swoje lata 
młodości. W roku 1864 został członkiem wiedeńskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po powrocie 
do kraju w latach 1877–97 był profesorem w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Do grona 
jego uczniów należeli m. in. Z. Jasiński, W. Weiss, W. Wodzinowski i S. Wyspiański. Malował 
obrazy o tematyce rodzajowo-historycznej, które cieszyły się ogromną popularnością zarówno 
w kraju, a także w Austrii i na Węgrzech oraz portrety.
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3
Florian Cynk
(1838–1912)

Portret Pani Genowefy, 1887 r.

olej, płótno, 37 × 30 cm (owal),  
sygn. l.d.:.Cy (…), opisany na odwrocie: 
Florian Cynk./1887 r./portret  
Pani Genowefy

Studium portretowe wykonane  
w świetle sztucznym.

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

Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Wojciecha Stattlera i Władysława 
Łuszczkiewicza. Studia kontynuował na Akademii w Dreźnie (1862–1863) i Monachium 
(1863–1867). W roku 1877 został powołany na profesora rysunku w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych. Pozostawał pod wpływem Jana Matejki, wykonywał rysunki przedstawiające 
jego obrazy, które służyły potem do wykonania drzeworytniczych ilustracji publikowanych 
w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Kłosach”. Pomagał też w wykreślaniu widoków perspektywicz-
nych na największych obrazach Matejki. Malował obrazy historyczne i religijne oraz portrety.  
W roku 1886 został dyrektorem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 
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4
Zygmunt Rozwadowski
(1870 Lwów – 1950 Zakopane)

Książe Józef Poniatowski 
z orszakiem

olej, płótno naklejone na płytę, 
52 × 100 cm, sygn. l.d.: Z.Rozwadowski

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
następnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole A. Ažbego. Po 
studiach wrócił do Lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował przede wszystkim obrazy batalistyczne 
z czasów napoleońskich i powstania listopadowego, sceny rodzajowe z motywami koni, 
rzadziej portrety i pejzaże. Uczestniczył w malowaniu panoram m.in. Racławic z Janem 
Styką i Wojciechem Kossakiem czy Bitwy pod piramidami z tym ostatnim.

Obraz namalowany u schyłku XIX stulecia, utrzymany jest w palecie 
akademickich brązów, charakterystycznych dla wczesnego okresu 
twórczości artysty. Przedstawia księcia Józefa Poniatowskiego na 
czele swojego sztabu z okresu Księstwa Warszawskiego.
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5
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Polowanie par force, 1930 r.

olej, tektura, 70 × 100 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1930

cena wywoławcza: 28 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 45 000

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach. 
Na prezentowanym obrazie jeden z ulubionych tematów w twórczości Jerzego Kossaka – 
Polowanie Par force.
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6
Jan Rosen
(1854 Warszawa-1936 Warszawa)

Szkoła kawalerzysty, 1926

gwasz, akwarela, tektura, 48 × 60 cm, 
sygn. i dat. p. d.: J. Rosen 1926, na 
odwrocie napis ołówkiem: No 2 „Szkoła 
kawalerzysty”, na tekturze zasłaniającej 
obraz, po stronie wewnętrznej, odręczny 
napis ołówkiem: N7 „Nad Niemnem” 
1812”, na odwrocie oprawy 

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

Popularny malarz- batalista, pierwsze lekcje rysunku pobierał już w dzieciństwie – u Henryka 
Redlicha w Dreźnie oraz Franciszka Kostrzewskiego w Warszawie. W latach 1872–1874 
studiował w Monachium – w Akademii pod kierunkiem Alexandra Strähubera i rzeźbiarza 
Ferdinanda Bartha oraz w prywatnej pracowni Józefa Brandta. Artysta długo przebywał 
poza krajem, mieszkał w Monachium, Paryżu, Lozannie. W roku 1891 został nadwornym 
malarzem dworu petersburskiego. Do kraju powrócił w 1921 r. Początkowo mieszkał na 
wsi, później w Warszawie i we Lwowie. Podróżował także do Włoch. Przede wszystkim 
jednak malował obrazy o tematyce wojskowej, sceny batalistyczne z czasów napoleońskich 
i powstania listopadowego oraz obrazy rodzajowe z ulubionym motywem jeźdźców i koni.
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Na prezentowanym obrazie Wojciech Kossak przedstawił ułana opatrującego nogę 
konia. Temat ułana z koniem często pojawia się w twórczości artysty. W latach 
międzywojennych Kossak często malował podobne sceny z życia wojska II Rze-
czypospolitej. Obraz o podobnym motywie jest reprodukowany m.in. w albumie 
K. Olszańskiego (por. Wojciech Kossak, Wrocław 1999, il. 221).

7
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Pomoc przyjaciela, 1929 r.

olej, płótno dublowane, 98 × 78 cm, 
sygn. p.d.: Wojciech Kossak 1929

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000

Syn i uczeń Juliusza Kossaka; kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Władysława 
Łuszczkiewicza, w akademii monachijskiej u Aleksandra Wagnera, pozostając tam również 
w bliskich kontaktach z Józefem Brandtem i polską kolonią artystyczną. W Paryżu kształcił się 
w École des Beaux- Arts u Léona Bonnata i Aleksandra Cabanela. W latach 1895–1902 przeby-
wał głównie w Berlinie, pracując dla cesarza Wilhelma II. Wiele podróżował, m.in. do Hiszpanii 
i Egiptu, gdzie wykonywał szkice do zamierzonych panoram. Malował też dla dworu Franciszka 
Józefa II. W roku 1913 objął stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. 
W latach I wojny światowej pełnił służbę wojskową. Tematykę swoich dzieł czerpał najczęściej 
z historii polskich walk narodowowyzwoleńczych. Niezrównany malarz scen batalistycznych 
i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów.  
Kossak był również współautorem panoram: „Racławice” (1893–1894), „Berezyna” 
(1895–1896), „Bitwa pod piramidami” (1901) oraz szkiców do niezrealizowanej „Samo-
sierry” (1900).
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8
Stanisław Bagieński
(1876 Warszawa – 1948 tamże)

Pytanie o drogę, 1947 r.

olej, płyta, 52 × 67,5 cm,  
sygn. i dat.: S. Bagieński/1947

cena wywoławcza: 11 500 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000

Malarz batalista, ilustrator. Naukę malarstwa rozpoczął pod kierunkiem ojca Feliksa Ba-
gieńskiego, a następnie uczył się u Wojciecha Gersona w warszawskiej Klasie Rysunkowej. 
Studia kontynuował w Akademii Monachijskiej (1901–1903) oraz w Paryżu. Na stałe 
mieszkał w Warszawie, gdzie wystawiał wielokrotnie w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych. 
Malował sceny rodzajowe, pejzaże, a przede wszystkim obrazy batalistyczne gloryfikujące 
bohaterstwo polskiego żołnierza. Jako ilustrator współpracował z warszawskimi czasopismami: 
„Tygodnikiem Ilustrowanym”, „Światem”, „Biesiadą Literacką”. Ilustrował również książki, 
mi.in. historyczne powieści Walerego Przyborowskiego. 
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9
Leonard Winterowski
(1886 Kraków – 1927)

Potyczka ułanów z bolszewikami, 
1925 r.

olej, tektura, 50 × 70 cm,  
sygn. p.d.: Leonard Winterowski/ 
Warszawa 1925

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

W latach 1895–97 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
L. Loefflera, później u T. Axentowicza. W roku 1896 otrzymał srebrny medal za prace 
szkolne. Kształcił się także w Wiedniu, dokąd wyjechał jako stypendysta Wydziału Krajowego. 
Debiutował na wystawie w Krakowskim TPSP w roku 1897. Wystawiał także we Lwowie, 
Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I wojny światowej służył w armii austriackiej jako malarz-
-korespondent wojenny. Po wojnie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym okresie swojej 
twórczości malował portrety, architekturę, pejzaże i sceny rodzajowe. Później tworzył obrazy 
batalistyczne, najchętniej epizody z wojny polsko-bolszewickiej. Wykorzystywał przy tym 
własne szkice i studia rysowane i malowane w czasie służby wojskowej. 
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10
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Święto Jordanu, ok. 1910 r.

olej, tektura, 49 × 68 cm,  
sygn. L.d.: akarpiński

cena wywoławcza: 68 000 zł ●
estymacja: 85 000 – 100 000

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza 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 wysta-
wach 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. 

Prezentowany obraz ukazuje temat rzadziej podejmowany przez artystę, 
niemniej często spotykany u artystów w tamtym czasie, chociażby u Axen-
towicza. Fascynacja huculszczyzną, jej obyczajowością, zwyczajami. Uwagę 
widza przykuwają jaskrawe wręcz kolory, dzięki którym Karpiński ukazał 
różnorodność i bogactwo stroju ludowego huculskich góralek i górali. 
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11
Fryderyk Pautsch
(1887 Delatyn – 1950 Kraków)

Wesele huculskie

olej, płótno, 97 × 137 cm,  
sygn. p.d.: F. Pautsch

cena wywoławcza: 49 000 zł ●
estymacja: 62 000 – 70 000

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 zamieszkał 
we Lwowie. W latach 1912–1919 był profesorem malarstwa dekoracyjnego w Akademii 
Sztuki we Wrocławiu. Od 1919 r. kierował Szkołą Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycz-
nego w Poznaniu, zaś w 1925 r. objął stanowisko profesora akademii krakowskiej. Należał 
do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz innych stowarzyszeń twórczych; brał udział 
w wielu wystawach. 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. Na prezentowanym obrazie Wesele huculskie. Ponadto malował 
pejzaże, sceny batalistyczne, kompozycje religijne, portrety i martwe natury.
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12
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Matka z dzieckiem

olej, tektura, 35 × 47 cm,  
sygn. l.d.: W. Wodzinow.

cena wywoławcza: 5 200 zł
estymacja: 7 000 – 8 000

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do 
kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomanii” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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13
Włodzimierz Tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

Kobieta z Bronowic na wozie

olej, płyta, 28 × 38 cm, sygn. p.d.: WT

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000

Malarz i grafik, czołowy przedstawiciel Młodej Polski. W okresie 1875–1886 studiował 
w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, w Wiedniu, a w latach 1886–1889 w Monachium 
a także w Académie Colarossi w Paryżu. W latach 1889 -1895 ponownie studiował w Krako-
wie pod kierunkiem J. Matejki. W 1890 r. ożenił się z Anną Mikołajczykówną, córką chłopa 
z Bronowic, co było skandalem towarzyskim w ówczesnym Krakowie. Uroczystości weselne 
tej pary (20 listopada 1900 w domu Tetmajerów w Bronowicach) zostały uwiecznione 
w dramacie Wesele Stanisława Wyspiańskiego. Artysta był zafascynowany polską wsią. 
Z niezrównaną pasją malował obrzędy i epizody z codziennego życia podkrakowskich 
chłopów, upatrując w nich jedynych nosicieli tradycyjnych wartości moralnych i pierwiastków 
polskości. Malował przedstawienia zalotów, radosnych spotkań i codziennej pracy chłopów. 
Jego obrazy emanują atmosferą ciepła, oddają duchowy spokój, pogodne usposobienie 
i witalność chłopów. 
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14
Józef Rapacki
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

W drodze do Emaus, 1925 r.

olej, tektura, 70 × 77 cm, sygn. i dat. 
p.d.: JÓZEF RAPACKI 1925/OLSZANKA

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 26 000 – 32 000

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

Obraz został namalowany w 1925 r. w Olszance, która stała się siedzibą 
artysty od 1907 r. Przedstawiona w kompozycji postać (z lewej) towa-
rzysząca Chrystusowi w drodze do Emaus to autoportret samego artysty.
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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. 

15
Stanisław I. Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret męski, IV 1929 r.

pastel, papier beżowy, 64,8 × 47,5 cm, 
sygn. p.d.: IV/1929/Witkacy/...,  
l.d. w owalu: T.E+D

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska,
– kolekcja Teodora Białynickiego-Biruli.

Obraz posiada ekspertyzę  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 120 000 – 160 000

W 1929 r. Witkacy osiągnął szczyt swoich możliwości portretowych; rysował dużo i chętnie, 
a prace z tego okresu należą do najbardziej efektownych w jego twórczości, czego portret 
męski wykonany 18 kwietnia jest znakomitym przykładem. Tego samego dnia powstało 
co najmniej pięć innych portretów osób z bliskiego kręgu artysty, co nastąpiło w czasie 
spotkania w willi „Olma” przy ul. Zamoyskiego w Zakopanem, w mieszkaniu Teodora 
Białynickiego - Biruli, lekarza, pod którego opieką Witkacy przeprowadzał eksperymenty 
z użyciem narkotyków na przełomie lat 20. I 30. XX w. i rewanżował mu się swoimi 
dziełami. Jednak na przyjęciu 18 kwietnia 1929 r. nie było narkotyków, alkoholu, ani nawet 
herbaty, co – jak widać – nie ograniczało inwencji twórczej Witkacego. Portrety trafiły do 
zbiorów Białynickiego-Biruli i zostały sfotografowane przez Henryka Bułhaka. Jeden z nich 
w 1965 r. trafił do Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, pozostałe znane są dotąd 
tylko z czarno-białych fotografii, także – portret męski o wydłużonej twarzy, który na tej 
podstawie został uwzględniony w publikacji Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885-1939. Katalog 
dzieł malarskich, oprac. I. Jakimowicz przy współpracy A. Żakiewicz, Muzeum Narodowe, 
Warszawa 1990 jako poz. I 938 Ujawnienie go stanowi więc ważne wydarzenie dla badaczy 
i miłośników twórczości Witkacego, a zwłaszcza – kolekcjonerów. 
 (fragment ekspertyzy  dr Anny Żakiewicz z dn. 7.06.2018 r.)
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16
Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret kobiety w czarnej sukni

olej, tektura, 68 × 57 cm,  
p.d.: akarpiński (słabo czytelne)

cena wywoławcza: 11 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza 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 wysta-
wach 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. W swoich pracach 
potrafił uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę 
kobiecej tajemniczości.
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17
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Leda z łabędziem, 1929 r.

olej, płótno, 59 × 109 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak 1929

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 35 000 – 40 000

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach. 
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18
Edward Okuń
(1872 Wólka Zerzeńska – 
1945 Skierniewice)

Apoteoza Jesieni, 1916 r

olej, płótno, 40 × 70 cm, sygn. i dat. l.d.: 
EOKVN.1916 (monogram wiązany), na 
odwrocie blejtramu nalepka Towarzystwa 
Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Wystawiany: kwiecień 1920 r, Towa-
rzystwo Sztuk Pięknych w Warszawie, 
Wystawa indywidualna Edwarda Okunia.

Obraz posiada ekspertyzę 
dr hab. Małgorzaty Biernackiej

cena wywoławcza: 80 000 zł ●
estymacja: 120 000 – 140 000

Studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, następnie w krakow-
skiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, F. Cynka 
i J. Unierzyskiego. Artystyczną edukację kontynuował w Monachium, w szkołach S. Gro-
chowskiego, A. Ažbégo i S. Hollosy’ego, oraz w paryskiej Académie Julian w pracowniach 
B. Constanta, R. Collina i J.-P. Laurensa. W roku 1898 osiadł w Rzymie. Współpracował 
jako ilustrator z warszawskim czasopismem „Chimera” oraz monachijskim „Jugend”. 
W 1921 r. powrócił do Warszawy, gdzie od 1930 r. wykładał w tamtejszej Szkole Sztuk 
Pięknych im. W. Gersona. Był członkiem TZSP, w którego wystawach, począwszy od roku 
1893, regularnie uczestniczył. W siedzibie TZSP miały również miejsce liczne indywidualne 
prezentacje twórczości artysty, m.in. w 1902 roku. Prace swoje Okuń eksponował ponadto 
w salonach Krywulta, Kulikowskiego i Gutnajera, a także w TPSP w Krakowie i Lwowie. 
Uczestniczył też w zagranicznych ekspozycjach, m.in. w Paryżu, Berlinie, Kijowie, Monachium 
i Rzymie. Malował pejzaże, zwłaszcza włoskie, portrety oraz kompozycje symboliczne 
i baśniowe, a także tematy literackie. Prace jego znamionowała dekoracyjność linii oraz 
syntetyczne ujęcie formy. 



Obraz Apoteoza Jesieni został zapewne namalowany we Włoszech (artysta zamieszkał w Rzymie w roku 1898). Jak wynika z nalepki – był 
prezentowany w kwietniu 1920 roku w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie na wystawie indywidualnej Edwarda Okunia 
(…) Nie był dotąd publikowany w literaturze naukowej ani w żadnej innej; aukcja Sopockiego Domu Aukcyjnego jest pierwszą okazją do 
zapoznania się z nim po niemal stu latach od pokazu w Zachęcie. (…)  
 Apoteoza Jesieni została namalowana w manierze charakterystycznej dla całej serii prac Okunia – głównie o tematyce baśniowej, ale 
też literackiej lub biblijnej – utrzymanych w dekoracyjnej, specyficznie wystylizowanej formule. Są to olejne obrazy małych i średnich 
formatów, które pojawiły się w oeuvre artysty w pierwszej dekadzie XX wieku i powstawały nadal w latach 20. i 30.
 (fragment ekspertyzy dr hab. Małgorzaty Biernackiej z dn. 9.06.2018 r.)
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19
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Portret damy

olej, płótno, 150 × 95 cm, sygn. p.śr.: 
a.karpiński, na odwrocie nalepka wy-
stawowa z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie z 1959 roku oraz 
autorskim tytułem: „Portret Pani Sch.”

cena wywoławcza: 42 000 zł ●
estymacja: 55 000 – 60 000

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza 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 wysta-
wach 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. W swoich pracach 
potrafił uchwycić nie tylko czar urody swoich modelek, ale i również towarzyszącą aurę 
kobiecej tajemniczości.
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W wieku 16 lat rozpoczął naukę w krakowskiej 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. Jego modelami byli często biedni, prości ludzie, 
którzy zyskali w jego pracach ponadczasową godność. 

20
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Pogrzeb ptaszka

olej, płyta, 35 × 50 cm,  
sygn. L.d.: Wlastimil/Hofman

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000

Wlastimil Hofman jako wierny uczeń Jacka Malczewskiego, był zafascynowany 
twórczością mistrza oraz ukazywanym przez niego światem narracji. Każdy obraz 
Hofmana kryje jakąś tajemnicę, jakiś element symboliczny, przedstawia rzeczywi-
stość widzianą oczami duszy. Prezentowany obraz również należy do tego nurtu 
symboliczno-alegorycznego, który dominował w jego twórczości w latach 20. i 30. 
XX wieku. Podjęty temat pogrzebu ptaszka pojawia się wielokrotnie w twórczości 
malarza. W tym przypadku artysta przedstawia dwoje dzieci, które pochyliły się nad 
skrzywdzonym stworzeniem.
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21
Jerzy Karszniewicz
(1878 Tarnów – 1945 Kraków)

Dzieci na łące

olej, płótno, 57 × 67,5 cm, 
sygn. p.d.: Jerzy Karszniewicz/Kraków 
1903–1904

Wystawiany: 1905, Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie jako Dzieci 
na łące.

Opisany: J. Wiercińska, Katalog prac 
wystawionych w Towarzystwie Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1860–1914, Wrocław 1969, s. 145

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

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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22
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Kwiat głogu, ok. 1920 r.

olej, tektura, 27 × 35 cm,  
sygn. l.d.: Wlastimil  Hofman, na odwro-
cie naklejka wystawowa Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Krakowie, Pl. Św. 
Ducha 1 „Dom Artystów”, 1/7 1920

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

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w krakowskiej 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. Jego modelami byli często biedni, prości ludzie, 
którzy zyskali w jego pracach ponadczasową godność. 



36 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

Ukończył matematykę na Uniwersytecie Warszawskim i w Petersburgu, a następnie zaczął uczęszczać do Klasy Rysunkowej Wojciecha 
Gersona. Naukę kontynuował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza, a w latach 1885–1888 
w pracowni E.A. Carolus-Durana. Przyjaźnił się z Józefem Chełmońskim. Wiele podróżował, odwiedził Włochy, Hiszpanię, Francję, 
Szwajcarię, Niemcy oraz Austrię. W roku 1895 w Berlinie współpracował wraz z J. Fałatem i W. Kossakiem przy malowaniu panoramy 
„Przejście przez Berezynę”. Był członkiem oraz założycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Był także wykładowcą Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadził zajęcia z malarstwa krajobrazowego. Jest uważany za głównego twórcę tzw. Krakowskiej 
szkoły pejzażu, słynnej z wprowadzenia nowatorskich studiów plenerowych. Nauczał także w prywatnych szkołach malarstwa dla kobiet. 
Jego uczniami byli m. in.: J. Bukowski, A. Karpiński, T. Makowski, S. Filipkiewicz, S. Kamocki, H. Szczygliński. Artysta związany z życiem 
artystycznym Krakowa. Tworzył przede wszystkim pejzaże niedużego formatu. Początkowo malował realistyczne przedstawienia oparte na 
szczegółowych studiach z natury. W późniejszym okresie jego twórczości zwrócił się w stronę impresjonizmu, zaczął eksperymentować ze 
światłem w pejzażu, dążąc do syntezy form barwnych.

23
Jan Stanisławski
(1860 Olszana/Ukraina – 1907 Kraków)

Pejzaż z drzewami

olej, tektura, 19,7 × 26,3 cm, sygn. l.d.: 
JAN STANISŁAWSKI

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000

Z pejzażystów przede wszystkim pomówić musimy o Stanisławskim. Ten niewymowny 
niegdyś poeta zmierzchów, sadów ukraińskich, widziadlanych grusz i jabłoni, świecących 
w mroku białością pni i wyciągniętych, niby ręce błagalnie, rozłożyście pokręcone gałęzie; 
ten Boecklinowski prawie ożywiacz świata wód i roślin, jakże różne i jak wymowne umie-
jący nadawać fizjonomie swym mistycznym szeregom czarnych topól nad wodą i swym 
dziewannom; ten śmiałek, (..); ten władca całej gamy tonów, barw i świateł – wyjawia się, 
zwłaszcza w ostatnich czasach, jako kapitalny syntetyk nie wahający się poświęcić wszystkich 
szczegółów dla osiągnięcia bądź epickiej dali i szerokości, bądź niesłychanie intensywnych 
feerii świetlnych, w których mógłby rywalizować z Klaudiuszem Monet, mimo zupełnie 
różnych dróg, jakimi obaj są. Syntezą, zresztą, jest całokształt twórczości Stanisławskiego, 
aż dziw! Całe te szeregi drobnych rozmiarów obrazków, będących niekiedy pozornie notacją 
tylko pewnych szczegółów i momentów, zostawiają w duszy widza nie wspomnienie sumy 
poszczególnych wrażeń, lecz jednolitą wizję czy to bezbrzeża stepowego, czy jakiegoś 
morza światłości, czy wielkiego, obejmującego wszystko zmierzchu widzialności. Świadczy 
to o zdolności Stanisławskiego do tego, co jedynie należałoby nazwać symbolizowaniem, 
to jest, do zamykania w pojedynczym szczególe przeczucia całej natury. Te drobne obrazki 
są wielkimi oknami na przyrodę.

Z. Przesmycki („Miriam”), Sztuki plastyczne, „Chimera” 1901, nr 1, s. 166–167
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v

Wspomniany mały mająteczek to dworek Gibkówka, znajdujący się w podkrakowskiej wsi Swoszowice, gdzie miała miejsce pracownia 
malarska artysty. To tam Wodzinowski, zafascynowany podkrakowskim folklorem, zapraszał miejscowych chłopów, aby malować ich 
w strojach ludowych. W tym właśnie okresie Wodzinowski stworzył swoje najważniejsze prace, głównie w dużych formatach, które potem 
trafiły do galerii Milewskiego na wyspie Santa Catarina, a były to: „Pogrzeb na wsi”, „Odpoczynek żniwiarzy”, „Wesele idzie”, „Opuszczona”, 
„Sprzedaż lasu” czy prezentowana w katalogu „Baba ciągnąca pijanego męża”.

(Beata Pranke, „Nurt chłopomanii w twórczości Stanisława Radziejowskiego, Ludwika Stasiaka,  
Włodzimierza Tetmajera, Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra Żelechowskiego”, Warszawa 2003, s. 26.)

Wincenty Wodzinowski z synem w pracowni w Swoszowicach, fotografia ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Warszawie

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do 
kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomanii” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.

24
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Baba ciągnąca pijanego męża

olej, płótno dublowane, 91 × 140 cm, 
sygn. p. d.: W. WODZINOWSKI/GIBKÓW-
KA na krośnie fragment nalepki z zatartym 
napisem ołówkiem

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymajca: 125 000 – 145 000 zł



v
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25
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Krynica

olej, płótno, 60 × 80,5 cm sygn. i opisa-
ny p. d.: Stefan Filipkiewicz/Krynica

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen. 
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Malarstwa uczył się w latach 1910–1915 w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u S. Dę-
bickiego, J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Następnie kształcił się w Wiedniu, a w latach 
1921–1923 ponownie w Krakowie u W. Weissa. Wystawiał od roku 1925, głównie 
w krakowskim TPSP, otrzymując kilkakrotnie odznaczenia. Poza malarstwem zajmował 
się grafiką użytkową i sztuką stosowaną. Tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże 
tatrzańskie i nadmorskie, stosując zarówno technikę olejną, jak i akwarelę oraz gwasz. 
Rzadziej malował martwe natury, czy kompozycje figuralne. 

26
Mieczysław Filipkiewicz
(1891 Kraków – 1951)

Pejzaż zimowy, 1944 r.

tech. mieszana, tektura, 50 × 69 cm, 
sygn. i dat. p.d.: MIECZYSŁAW FILIPKIE-
WICZ/1944

cena wywoławcza: 3 800 zł ●
estymacja: 5 000 – 7 000
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27
Kazimierz Pochwalski
(1855 Kraków – 1940 tamże)

Gospodarz z Bronowic, 1931 r.

olej, tektura, 41 × 33 cm w świetle ramy, 
sygn. i dat. p.g.: Kaz. Pochwalski/1931

cena wywoławcza: 14 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Matejki, a następnie w Akademii 
monachijskiej u A. Wagnera i O. Seitza. Swoje umiejętności udoskonalał również w Wiedniu 
i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Grecji, Egiptu i Turcji. Od 1893 r. na stałe mieszkał 
w Wiedniu, gdzie w latach 1894–1918 był profesorem w tamtejszej Akademii. Malował 
sceny rodzajowe i pejzaże, jednakże zasłynął przede wszystkim jako portrecista. Pozostał 
wierny tradycyjnemu malarstwu, nie poddając się wpływom nowych prądów w sztuce.
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28
Antoni Kozakiewicz
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Góralskie zaloty, 1919 r.

olej, płótno, 76 × 60 cm,  
sygn. p.g.: A. Kozakiewicz 1919

cena wywoławcza: 32 000 zł
estymacja: 36 000 – 40 000

Studia artystyczne odbył w SSP w Krakowie pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalew-
skiego. Naukę kontynuował w akademii w Wiedniu, gdzie studiował w latach 1868–1871. 
Następnie wyjechał do Monachium, gdzie został aż do 1900 roku. Po powrocie do kraju 
mieszkał w Warszawie i w Szczawnicy. Artysta najczęściej malował portrety, pejzaże, a także 
obrazy o treściach historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym 
sam brał udział. Jednak przede wszystkim malował obrazy rodzajowe – sceny z życia polskich 
wsi lub małych miasteczek. Obrazy te podobały się powszechnie, recenzenci zauważali, że 
„jest w nich zawsze świeżość myśli, urok, ciepło, szczegóły pysznie wykończone, kompozycja 
obmyślana z wdziękiem”. 
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29
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Czarny Staw Gąsienicowy, 1918 r.

olej, płótno, 80 × 97 cm

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 14 000 – 16 000

Ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie, następnie, w latach 1906–1918, studiował 
w ASP w Krakowie u L. Wyczółkowskiego i J. Mehoffera. Należał do ZPAP, TZSP, do grupy 
„Zachęta” oraz Towarzystwa Sztuka Podhalańska, z którą wystawiał w latach 1920–37. 
W latach 1915–19 był nauczycielem rysunku w zakopiańskim gimnazjum, później w Lu-
blinie. Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie kierował swoją prywatną szkołą malarstwa 
i rysunku. W 1934 roku otrzymał srebrny medal podczas wystawy w Zachęcie. Malował 
przede wszystkim pejzaże podhalańskie. Charakter sztuki Terleckiego znakomicie uchwycił 
przedwojenny krytyk: „(...) ogląda Tatry przez pryzmat refleksji, ujmuje raczej dekoracyjnie 
niż realistycznie zjawy krajobrazu – chce osiągnąć harmonię, spokój i ład (...)”. 
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30
Stanisław Gałek
(1876 Mokrzyska – 1961 Zakopane)

Portret dziewczynki 
w zakopiańskiej ramie

olej, płótno, 45 × 34,5 cm,  
sygn. I dat.p.g.: St. Gałek 1901

cena wywoławcza: 6 200 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000

Uczył się w Szkole Zawodowej Przemysłu Drzewnego w Zakopanem na kierunku: rzeźba 
ornamentalna i figuralna. W latach 1896–99 pełnił tam funkcję asystenta do spraw rysunku 
u E. Kovatsa. W latach 1899–1900 podjął studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i J. Stanisławskiego. Kolejne studia odbył w Monachium oraz w École Nationale 
des Beaux–Arts w Paryżu u J.L. Gérôme’a. Po powrocie do kraju mieszkał w Zakopanem. 
Został członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. W latach 1912–1931 prowadził pracę 
pedagogiczną w dwóch kolejnych Szkołach Zawodowych Przemysłu Drzewnego w Kołomyi 
i Zakopanem. Od 1925 roku był członkiem rzeczywistym TZSP w Warszawie. Podróżował do 
Paryża, a w 1910 do Włoch i na Krym. Wystawiał w krakowskim TPSP oraz w warszawskim 
TZSP. Po II wojnie światowej uczestniczył w wystawach ZPAP w Zakopanem. W 1960 r. miał 
tam wystawę jubileuszową. Gałek, uważany za jednego z najlepszych malarzy Tatr, cieszył 
się dużą popularnością; ceniono jego warsztat i umiejętność oddania nastroju górskiego 
krajobrazu. Szczególnie ulubionym rejonem artysty były okolice Morskiego Oka. Malował także 
widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety. Prezentowany obraz pochodzi z wczesnego 
okresu twórczości artysty. 
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31
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Owce na hali

olej, tektura, 31 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: St Schwarz

cena wywoławcza: 5 000 zł ●
estymacja: 6 000 – 7 000

Studiował na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, którą ukończył w 1909. Należał do 
krakowskiego Stowarzyszenia Wit Stwosz, do którego należała pracownia sztuki i przemy-
słu artystycznego, od 1921 był członkiem zarządu. Gdy w 1930 powstało w Krakowie 
Towarzystwo Artystów Grafików został członkiem zarządu tej organizacji. Mimo, że stale 
wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych to w 1927 wziął udział w bojkocie 
i uczestniczył w Wystawie Niezależnych, która odbyła się w lokalu Józefa Sperlinga przy ulicy 
Sławkowskiej w Krakowie. Pierwszą wystawę indywidualną miał w 1931 w warszawskim 
Salonie Czesława Garlińskiego, a następnie w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Zajmował się malarstwem, litografią i artystycznymi technikami metalowymi. 
Po 1945 został profesorem na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
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32
Grzegorz Mendoly-Stefanoff
(1898–1966)

Mostek nad potokiem górskim, 
1943 r.

olej, płótno, 120 × 101 cm,  
sygn. i dat. p.g.: chr. Stefanoff/943

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

Artysta, o którego młodości niewiele wiadomo, malarz pochodzenia bułgarskiego studiował na 
Akademii Krakowskiej. W latach 1938/39 wystawiał w Warszawie, Poznaniu i Bydgoszczy. 
Wystawy odniosły sukces, jego prace pojawiły się w największych, najsłynniejszych galeriach 
sztuki w Europie. Do portretów Mendoly’ emu pozowało wiele znaczących ówczesnych 
osobistości, m.in. Królowa holenderska Wilhelmina. Na prezentowanym obrazie uwiecznił 
krajobraz górski, prawdopodobnie tatrzański. 
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33
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglowiec na morzu

olej, płótno, 66 × 99 cm,  
sygn. l.d.: Mokwa

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000

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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34
Władysław Jarocki
(1879 Podhajczyki/Ukraina –  
1965 Kraków)

Helka, 1937 r.

olej, płótno, 60,5 × 75 cm, sygn. i dat. 
p.d.: Wład Jarocki 1937, na odwrocie 
naklejka: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk 
Pięknych/Poznań Plac Wilhelmowski 18. 
z tytułem: Helka i opisem pracy oraz na 
krośnie pieczątka składu ramiarskiego 
ISKRA&KARMAŃSKI W KR

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

Początkowo studiował architekturę na politechnice we Lwowie. Następnie, w latach 1902–06, 
studiował malarstwo w krakowskiej ASP, w pracowniach Józefa Mehoffera oraz Leona 
Wyczółkowskiego. Swoje studia malarskie uzupełniał w Paryżu w Académie Julian. Odbył 
liczne podróże, m. in. w 1911 roku do Włoch. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka” oraz wiedeńskiej „Secesji”. W 1921 r. objął posadę profesora w krakowskiej ASP. Był 
również redaktorem naczelnym „Sztuk Pięknych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace, a także 
organizował pokazy sztuki polskiej za granicą. W swojej twórczości zafascynowany folklorem 
Huculszczyzny oraz Podhala, wielokrotnie sięgał po te motywy, po mistrzowsku oddając 
w swych pracach ich barwne żywiołowe aspekty. Malował sceny rodzajowe, przedstawiające 
chłopskie obyczaje, portrety oraz pejzaże. Artysta głównie tworzył w technice oleju oraz 
akwareli. W późniejszej fazie swojej twórczości również sięgał po techniki graficzne.
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35
Włodzimierz Zakrzewski
(1916 Petersburg – 1992 Warszawa)

Kutry w Łebie, 1960 r

olej, tektura, 46 × 60 cm, sygn. i dat. 
śr.d.: W.Zakrzewski 1960/Kutry w Łebie

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000

Rozpoczętą w latach gimnazjalnych edukację artystyczną kontynuował w warszawskiej 
Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa pod kierunkiem E. Butrymowicza oraz, w latach 
1941–42, w Moskwie. Przebywając podczas II wojny światowej w Związku Radzieckim, 
zajmował się projektowaniem plakatów oraz malowaniem obrazów o tematyce wojennej. 
Po powrocie do Polski, w latach 1950–52, objął stanowisko profesora w warszawskiej ASP. 
Wiele podróżował, m.in. do Francji, Włoch i Stanów Zjednoczonych, malując tamtejsze 
krajobrazy oraz widoki miast. Choć inspirował się malarstwem impresjonistycznym, tworzył 
jednak przede wszystkim w duchu realizmu. Brał udział w wielu wystawach, zarówno 
krajowych, jak i zagranicznych.
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W latach 1883–1887 studiował w ASP w Monachium u K. Rauppa i W. Gysisa oraz 
w pracowniach J. Brandta, A. Wierusza-Kowalskiego. Mieszkał początkowo w Monachium, 
potem w Berlinie. Od 1904 roku działał aktywnie w Poznaniu, gdzie był członkiem TPSP 
i Stowarzyszenia Artystów. Poza Poznaniem wystawiał w Krakowie, Warszawie i Lwowie, 
a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie. Wielkim wyróżnieniem dla niego była 
współpraca z J. Fałatem, W. Kossakiem, A. Piotrowskim i J. Stanisławskim przy realizacji 
Berezyny (malował w niej śnieg); z J. Styką – przy malowaniu Bema w Siedmiogrodzie; 
z W. Kossakiem, J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim – przy komponowaniu Napoleona 
pod Piramidami. Brał udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych. Dominującym 
tematem w twórczości artysty był realistycznie traktowany pejzaż a także sceny z polowań. Do 
epizodów polowań, odbywających się najczęściej w zimowej scenerii, czerpał kompozycyjne 
wzory i formalne inspiracje z obrazów J. Fałata.

36
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Pejzaż, 1917 r.

olej, płótno wzmacniane, 59 × 77,5 cm, 
sygn. i dat. l.d.: M. Wywiórski 1917 r.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000
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37
Jerzy Pogorzelski
(1926 Grodno – 2003 Czestochowa)

Pastuszkowie

olej, płótno, 80 × 100 cm,  
sygn. p.d.: Pogorzelski

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

W latach 1947–53 studiował w Wyższej Szkole Plastycznej w Mińsku pod kierunkiem prof. 
Suchowierchowa. Mieszkał i tworzył w Blachowni w powiecie częstochowskim. Był członkiem 
Związku Polskich Artystów Plastyków. Malował przede wszystkim pejzaże i kwiaty. Wiele 
swoich prac przekazywał na cele akcji charytatywnych. Brał udział w wystawach ZPAP 
w Częstochowie, a także prezentował swoje dzieła za granicą – w Niemczech, Stanach 
Zjednoczonych (San Diego, Los Angeles). W roku 1999 Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie 
zorganizowała indywidualną wystawę artysty z okazji 50-lecia twórczości; otrzymał on 
wówczas nagrodę prezydenta Częstochowy w dziedzinie twórczości plastycznej. Jego prace 
znajdują się w zbiorach Watykanu, Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie oraz w zbiorach 
prywatnych.
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38
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek k. Warszawy)

Rozlewisko z kaczeńcami

olej, płyta, 49 × 69 cm,  
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI

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

Studiował w Szkole Rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin-
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie, w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. Tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi. 
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39
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Przed dworkiem

olej, tektura, 17 × 24 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 3 200 zł ●
estymacja: 4 500 – 6 000

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m. in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy 
w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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40
Jan Erazm Kotowski
(1885 Opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Para bryczek na drodze

olej, tektura, 47,5 × 69 cm 
w świetle oprawy, sygn. l.d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 4 500 zł ●
estymacja: 6 000 – 8 000

Kształcił się w akademii krakowskiej pod kierunkiem J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. 
W latach 1908–1911 przebywał na stypendium w Paryżu. Po powrocie do kraju osiadł 
w Warszawie. Należał do ugrupowania Pro Arte oraz Zrzeszenia Polskich Artystów Plastyków. 
Uczestniczył w wielu wystawach, szczególnie TZSP oraz TPSP w Krakowie i Lwowie. 
Interesowała go tematyka rodzajowa, a zwłaszcza kompozycje z przedstawieniami koni, 
w tym sceny polowań oraz wojskowe. W swych obrazach artysta z uwagą traktował pejzaże, 
czyniąc go nierzadko samodzielnym tematem. Prace jego cieszyły się sporą popularnością; 
obecnie znajdują się wielu muzeach w Polsce. 
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41
Stefan Popowski
(1870–1937)

W puszczy, przed 1915 r.

olej, płótno, 65 × 120 cm, sygn. i dat. 
l.d.: STEF. POPOWSKI 1915, na odwrocie 
nalepka wystawowa z opisem i tytułem 
obrazu

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000

Uczeń w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. W 1889 roku rozpoczął naukę malarstwa 
w petersburskiej akademii, a rok później w Monachium. W 1891 roku na stałe zamieszkał 
w Warszawie. Był członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawskiego Towa-
rzystwa Artystycznego. prowadził bardzo aktywne życie artystyczne. Działał jako organizator 
i juror wystaw; z jego też inicjatywy w 1898 roku rozpoczęła się tradycja Wystawy Wiosennej 
w Salonie Artystycznym w Warszawie. Popowski był bardzo płodnym artystą. Pracując 
przeważnie w technice olejnej w swojej twórczości malował między innymi widoki miejskie, 
głównie weneckie, ale też i warszawskie, a także przedstawienia wnętrz, martwych natur. Ale 
to przedstawienia pejzaży dały artyście największą sławę i uznanie. Malował pełne nastroju 
krajobrazy, w różnych porach dnia i nocy. Skupiał się głównie na aspektach gry światła.
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42
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Epizod z wojen  
napoleońskich, 1940 r.

olej, tektura, 30 × 50 cm,  
sygn. i dat. p.d.: Jerzy Kossak/1940

cena wywoławcza: 9 500 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach
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43
Jan Grubiński
(1874 Warszawa – 1945 Rabka Zdrój)

Las zimą

olej, płótno, 100 × 150 cm,  
sygn. l.d.: J.Grubiński

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

W latach 1896–97 studiował w SSP w Krakowie w pracowni J. Malczewskiego. Naukę 
kontynuował w Paryżu u R. Collina. Po powrocie do kraju zamieszkał w Warszawie. Na-
leżał do Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych i tam wystawiał swoje prace. Tematem jego 
obrazów, wykonywanych techniką olejną, były głównie wiejskie pejzaże, często zimowe. 
Charakterystyczne są też dla artysty przedstawienia lasów, malowanych chętnie od lat 30-tych. 
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44
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Napad wilków, 1933 r.

olej, płótno 69 × 99 cm
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak/1933
na odwrocie napis: moja robota/Wojciech 
Kossak.

Analogiczne prace reprodukowane:
K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 
– Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź, 
1982, il. cz-b. 247 i 249.

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Malarze-poeci, twórcy ballad w obrazie, za lada bodźcem śnić zaczynają swoje wielkie 
sny-fantazje (…) dla Wankiego pejzaż sam w sobie jest już legendą, jest jedynym i dosta-
tecznym bodźcem wzruszenia – tworzenia ballad. Jego obrazy – to ciche pieśni jesienne, 
smutne fantazje barda tęsknoty, to wizje pejzażowe, przejmujące nas tym uczuciem, jakie 
przepełnia nas, gdy na samotnej drodze zagłębiamy się w las jesienny i upajamy jego 
barwami (…) W dziełach jego walczą jakby dwa pierwiastki: uczucie – i podporządkowanie 
temu uczuciu wysoka kultura malarska (…) I właśnie ów górny sentyment Wankiego tak 
odrębne piętno naddaje jego obrazom i czyni je tym, czym pejzaż być powinien, odbiciem 
uczucia twórcy (…).

M. Sterling, Ballady jesienne Władysława Wankiego, 
„Przegląd Krytyki Literacko-Artystycznej” 1909, nr 8, s. 8–9.

45
Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 tamże)

Kaczor

olej, płótno wzmacniane, 66 × 56 cm 
sygn. p. d.: Władysław Wankie
Analogiczna praca w Muzeum Literatury 
im. Adama Mickiewicza w Warszawie: 
Kaczor, olej, płótno, 76 × 48 cm, 
sygn. p. d.: Władysław Wankie 
(nr inw.: ML.K. 536)”

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 70 000 – 80 000

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 prezesem. 
Malował pejzaże, obrazy rodzajowe, kompozycje o tematyce religijnej i symbolicznej. Zajmo-
wał się krytyką artystyczną, publikując swoje artykuły na łamach warszawskich czasopism. 
Owocem podróży artysty 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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46
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

W salonie

olej, tektura, 25,5 × 33,5 cm,  
sygn. l.d.: B. RYCHTER-JANOWSKA

cena wywoławcza: 5 500 zł ●
estymacja: 7 500 – 8 500

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. do 
Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana ze środowiskiem artystycznym Krakowa. 
Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również podczas 
pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na wystawy w kraju. 
W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie.Rychter-Janowska 
była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów i odpowiednich zesta-
wień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity często zestawiane 
z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. Artystka znakomicie 
potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych przedstawieniach dworków.
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W latach 1902–1910 studiował w ASP w Krakowie u F. Cynka, L. Wyczółkowskiego, 
J. Pankiewicza i J. Mehoffera oraz w Dreźnie, Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Od 1907 r. 
pracował jako pedagog w krakowskich i lwowskich szkołach. Jego malarstwo ukształtowało 
się pod wpływem twórczości J. Stanisławskiego. W latach 1927–1930 należał do Cechu 
Artystów Plastyków Jednoróg. Malował pejzaże, wiejskie sceny rodzajowe, widoki miejskie 
i marynistyczne, kwiaty, portrety, akty i martwe natury. Posługiwał się akwarelami i pastelami. 
Oprócz malarstwa zajmował się też projektowaniem kilimów i grafiką.

47
Ludwik Misky
(1884 Nowy Sącz – 1938 Kraków)

W parku

olej, tektura, 71 × 50 cm, sygn. p.d.: 
Lmisky, na odwrocie pieczęć ze składu 
Róży Aleksandrowicz w Krakowie oraz 
dopisek ołówkiem Park Stryjsko

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000
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48
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, płyta, 34 × 49 cm w świetle ramy, 
sygn. l. d.: E.Erb

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

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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49
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Czwórka przed dworem, 1913 r.

olej, płótno, 48,7 × 80,5 cm
sygn. l. d.: S. K. Batowski |30-XII 1913

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował 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.
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50
Tadeusz Makowski
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Martwa natura z gruszkami

olej, płótno (dublowane), 
37,5 × 45,5 cm, niesygnowany

Praca opisana: 
Władysława Jaworska, Tadeusz Makow-
ski, Życie i twórczość, Wrocław 1964 r., 
s. 345, nr. kat. 408

Obraz posiada ekspertyzę  
dr Elżbiety Zawistowskiej  
i prof. Jerzego Sienkiewicza.

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 120 000 – 160 000

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podróżował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijów. W 1908 wyjechał do Paryża i tam osiadł na stałe. W latach 1914–15 przebywał 
w Bretanii, gdzie gościł w domu W. Ślewińskiego. W 1916 r. wrócił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie twórczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach późniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znaków plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.
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51
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Konwalie, l. 1940–1950

olej, płótno dublowane, 46 × 38 cm, 
niesygnowany Wystawiany w Muzeum 
Lubelskim w Lublinie, wystawa: „Mnie 
interesuje tylko malarstwo. Eugeniusz 
Eibisch 1896–1987”, 12.10.2007–
15.12.2007

Reprodukowany w katalogu wystawy:
Mnie interesuje tylko malarstwo. 
Eugeniusz Eibisch. Wystawa w 20. rocz-
nicę śmierci artysty, [red.:] D. Kubacka, 
Muzeum Lubelskie, Lublin 2007, s. 105.

cena wywoławcza: 18 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 28 000

Studia artystyczne odbył w latach 1912-1920 w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Mal-
czewskiego i W. Weissa. Od roku 1922 przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem 
artystów École de Paris. W 1929 r. uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte 
w Paryżu, a w 1933 r. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W roku 
1939 artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a latach 
1950-1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946 r.) 
i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960 r.).
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52
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Kwiaty w wazonie

olej, płótno, 67 × 55 cm,  
sygn. p.d.: St. Filipkiewicz

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 22 000

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



74 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

53
Marek Żuławski
(1908 Rzym – 1985 Londyn)

Portret damy

olej, płyta, 99,5 × 85,5 cm,  
sygn. p.d.: M. Żuławski

cena wywoławcza: 6 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 15 000

W 1926 rozpoczął studia w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Karola 
Tichego, Felicjana Szczęsnego Kowarskiego i Leonarda Pękalskiego. W 1935 otrzymał 
stypendium ministerialne i wyjechał na dalsze studia do Paryża. Od 1936 stale mieszkał 
w Londynie. W latach trzydziestych przesyłał obrazy na pokazy w warszawskim Instytucie 
Propagandy Sztuki, wystawiał także w londyńskich galeriach. Wiele podróżował, m.in. do 
Włoch, Grecji, Szwajcarii, na Bliski Wschód. W początkowym okresie twórczości malował 
w konwencji postimpresjonistycznego koloryzmu, z czasem coraz bardziej upraszczał 
i syntetyzował formę.
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54
Zbigniew Pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

Konik na biegunach (Portret 
synka), 1953 r.

olej, płótno, 100,5 × 85,5 cm, 
sygnowany l.d.: z.pronaszko, na odwrocie 
autorskie datowanie: IX. 1953.

Pochodzenie:
– krakowska kolekcja Karola Zolicha.

cena wywoławcza: 13 500 zł ●
estymacja: 16 000 – 19 000

Malarz, rzeźbiarz oraz scenograf, współtwórca teatru awangardowego Cricot. Jego twórczość 
malarska związana jest z formizmem i koloryzmem. Studiował malarstwo na Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. W roku 1917 wraz z bratem Andrzejem oraz T. Czyżewskim założył 
grupę artystyczną o nazwie Ekspresjoniści Polscy, później przemianowaną na Formistów. 
W latach 1919–1920 pracował jako scenograf dla warszawskiego teatru Reduta. W okresie 
od 1925 do r. 1926 działał dla teatru im. Bogusławskiego. Twórca uczestniczył we wszystkich 
oficjalnych zagranicznych wystawach polskiej sztuki. Od roku 1945 piastował stanowisko 
profesora krakowskiej ASP.
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Początkowo studiował w warszawskiej szkole K. Krzyżanowskiego pod kierunkiem A. Rych-
tarskiego. Następnie został uczniem J. Pankiewicza w krakowskiej ASP. W 1924 r. wyjechał 
wraz z kapistami do Paryża. W latach 1928-29 przebywał w Anglii. Po przyjeździe do 
kraju zamieszkał w Grębaninie koło Kępna. W 1943 r. ponownie wyjechał  do Anglii, gdzie 
pozostawał do roku 1958, prowadząc aktywną działalność artystyczną i dydaktyczną w Bath 
Academy of Art w Corsham. W londyńskiej Redfern Gallery, w 1946 r.,  miała miejsce 
pierwsza wystawa indywidualna prac artysty. Po powrocie do Polski Potworowski otrzymał 
profesurę w PWSSP w Gdańsku i Poznaniu. W twórczości jego, ewoluującej od malarstwa 
przedstawieniowego do abstrakcyjnego, najistotniejsze były wartości czysto malarskie. Jego 
dorobek artystyczny uznawany jest za jeden z najwybitniejszych w polskiej sztuce powojennej.

55
Piotr Tadeusz Potworowski
(1898 Warszawa-1962 tamże)

Pamela

olej, płótno, 31 × 46 cm,  
sygn. p.d.: POTWOROWSKI, na odwrocie 
naklejka autorska z napisem: Pamela/
Peter Potworowski

cena wywoławcza: 14 000 zł ●
estymacja: 18 000 – 25 000
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56
David Seifert
(1896–1980)

Macierzyństwo

olej, płótno, 55 × 33 cm,  
sygn. p.d. D. Seifert

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 20 000

Artysta studiował w Szkole Przemysłu Artystycznego w Weimarze oraz w ASP w Krakowie, w pracowni Wojciecha Weissa (1916–18). Był 
członkiem Koła Miłośników Sztuki Żydowskiej we Lwowie i debiutował na Wystawie Wiosennej Koła, otwartej ok. 15 V 1921 w salach 
Kasyna «Towarzyskość». W roku 1924 roku wyjechał do Paryża, gdzie od 1925 wystawiał obrazy na tamtejszych Salonach: Jesiennym, 
Tuileryjskim oraz Niezależnych, a także w znanych galeriach: «Fabre», «Zak» i u Leopolda Zborowskiego. Do r. 1933 aktywnie uczestniczył 
w wystawach w kraju i ekspozycjach sztuki polskiej zagranicą. Należał do grupy artystów ze Lwowa (jak Alfred Aberdam czy Zygmunt 
Menkes), którzy w początkach lat dwudziestych wyjechali do Francji, tworząc młodszą generację twórców École de Paris. Twórczość artysty 
sprzed r. 1924 obejmowała postimpresjonistyczne pejzaże, studia portretowe i martwe natury utrzymane w szarawej tonacji. Kontakt 
z malarstwem Cézanne’a spowodował rozjaśnienie kolorytu. W końcu lat dwudziestych ukształtował się ekspresjonistyczny styl artysty. 
Malował dynamiczne, szkicowe obrazy o szerokich płaszczyznach, podkreślając kontury wyrazistą, nerwową, mocno modelowaną przez 
kolor linią. Ich koloryt był gorący, soczysty, pełen blasku, obejmujący tony od zwartych, zmatowiałych bieli i ugrów do fioletów i jasnych 
słonecznych karnacji, które tworzyły charakterystyczny rdzawo-złocisty ogólny ton. Po r. 1933 wiadomości o artyście urywają się. W roku 
1939 zakupiono jedno jego dzieło do francuskich zbiorów państwowych. Zmarł w Paryżu w styczniu 1980 roku.
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57
Zdzisław Przebindowski
(1902 Kraków – 1986 tamże)

Odaliska

olej, płótno, 63 × 91 cm, sygn. p.d.: 
Z. Przebindowski, na odwrocie blejtramu 
naklejka autorska z opisem: Zdzisław 
Przebindowski/Odaliska/olej 63x91

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

Od 1920 roku studiował w poznańskiej Szkole Sztuk Zdobniczych, naukę kontynuował 
w krakowskiej ASP pod kierunkiem F. Pautscha. Mieszkał w Paryżu, Wenecji, Florencji 
i Rzymie. Podróżował na Sycylię, Sardynię oraz do Afryki. Na przełomie lat 1937/38 podjął 
pracę na macierzystej uczelni, którą kontynuował po zakończeniu II wojny światowej. Malarz 
silnie związany z krakowskim środowiskiem artystycznym, był znakomitym pedagogiem 
i promotorem młodych talentów. W jego twórczości dominują martwe natury i pejzaże. 
Malował śmiałymi pociągnięciami pędzla tworząc barwne, syntetyczne kompozycje. Obrazy 
artysty znajdują się w wielu muzeach, m.in. w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie, 
Poznaniu oraz w kolekcjach prywatnych. 
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58
Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 Rzeszów)

Sprzedawcy biżuterii

olej, płótno, 60 × 75 cm, 
sygn. p.d.: F. M. Wygrzywalski

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

Był absolwentem Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Monachium (klasa K. Marra 
i L. Hetericha) oraz w Akadémie Julian w Paryżu. Po ukończeniu studiów zamieszkał 
w Rzymie, zaś w 1908 r. powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie pracował w teatrze oraz 
współpracował też z Tygodnikiem Ilustrowanym. Od 1901 r. wystawiał w TPSP w Krakowie. 
Malował obrazy o tematyce rodzajowej, często z udziałem kuszących, fantastycznych nimf 
morskich. Malował nasyconymi, wyrazistymi barwami, zestawionymi z mocnymi kontrastami 
świetlnymi. Stworzył znakomite, dynamiczne sceny z życia rybaków, nostalgiczne „zatrzymane 
kadry” z życia nadmorskich kurortów. Największym uznaniem wśród kolekcjonerów cieszą 
się jego serie pejzaży nadmorskich i scen z rybakami, a także tematy orientalne, do których 
powracał po podróży do Egiptu w 1906 r. 
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59
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa 
k. Trembowli – 1995 Kraków)

Martwa natura z arbuzami

olej, płótno, 53 × 64 cm, 
sygn. p.d.: Rzepiński

cena wywoławcza: 12 500 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz studentem krakowskiej ASP 
w pracowniach W. Jarockiego, W. Weissa i F. Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu 
pod kierunkiem J. Pankiewicza. Należał do grupy „Zwornik”. Po wojnie został profesorem 
krakowskiej ASP, czterokrotnie był też jej rektorem. Wystawiał w Paryżu na Salonie Jesiennym, 
miał kilkadziesiąt wystaw indywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem 
polskiego koloryzmu; uprawiał przede wszystkim malarstwo sztalugowe, zajmował się także 
grafiką, rysunkiem i malarstwem ściennym. Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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60
Jan Szancenbach
(1928 Kraków – 1998 tamże)

Kwiaty

olej, płótno, 92 × 75 cm sygn. p.d.: 
Xancenbach, opisany z tyłu: JAN SZAN-
CENBACH/KWIATY

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000

W latach 1949–42 studiował w krakowskiej Kunstgewerbeschule u S. Kamockiego, 
J. Mehoffera i A. Jurkiewicza. Naukę kontynuował po wojnie, w latach 1945–48, w ASP 
u W. Weissa, E. Eibischa i L. Gradowskiego. Od 1972 r. prowadził własną pracownię na 
Wydziale Malarstwa. W latach 1987–93 był rektorem krakowskiej ASP. Tytuł profesora 
otrzymał w roku 1986. W twórczości artysty dominują pejzaże, martwe natury i portrety. 
Jego obrazy, pełne ekspresji, niekiedy ocierające się o abstrakcyjne formy, przesycone są 
niezwykle żywą, czasem ostrą paletą barw. Jego obrazy znajdują się w wielu muzeach, m.in. 
w Moskwie i w Muzeum Uffizi we Florencji oraz w wielu muzeach w Polsce.
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61
Andrzej Dudziński
(ur. 1945 Sopot)

Po ptakach I (Tokujący Pablo), 
1999 r.

olej, kredka olejowa, karton, 
75 × 100 cm, sygn. p.g.: DUDZIŃSKI

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 12 000

Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz i Grafiki PWSSP w Gdańsku oraz na Wydziale 
Grafiki warszawskiej ASP w pracowni plakatu Henryka Tomaszewskiego. Jest grafikiem, 
malarzem, autorem plakatów, rysunków satyrycznych. Jeszcze jako student publikował 
rysunki w „Szpilkach”, warszawskiej „Kulturze” i innych czasopismach. Rysuje piórkiem, 
pastelami, robi kolaże, fotografuje, projektuje znaczki i karty telefoniczne. Autor ptaka „Dudi”, 
którego komentarze polskiej rzeczywistości realnego socjalizmu obok rysunków A. Mleczki 
stanowiły ostrą satyrę ówczesnych stosunków /satyrykom wolno było więcej powiedzieć 
niż pozostałym twórcom/. Tworzy też scenografie teatralne. W latach 1970–72 przebywał 
w Londynie, gdzie współpracował z offowymi pismami „OZ”, „Ink”, „Frendz” Od 1977 r 
mieszka i pracuje w USA. Pracuje dla takich pism jak: „The New York Times”, „Newsweek”, 
„Time” czy „Vanity Fair”.
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Malarz prymitywista, teozof – jeden z przywódców janowskiej gminy okultystycznej. Za 
sprawą mistrza Filipa Hohmana, został członkiem Loży Różokrzyżowców. Z zawodu górnik, 
elektryk w kopalni Kaiser Wilhelm. Zasłynął zwłaszcza jako malarz. Malować zaczął około 
1927 z polecenia i namowy Hohmana. Jego prace to moralizatorskie i symboliczne dzieła 
nawiązujące do baśni, legend, życia górników oraz literatury okultystycznej. Charakteryzują się 
bogactwem wyobraźni i jaskrawą, bogatą kolorystyką. Obok Nikifora najbardziej znany Polski 
reprezentant prymitywizmu. Jego twórczość osiągnęła światowe uznanie. W 1946 założył koło 
plastyczne przy Domu Kultury KWK „Wieczorek” na bazie którego, w latach pięćdziesiątych 
zaczęła działać grupa utalentowanych twórców malarzy-amatorów. Grupa zwana od miejsca 
jej powstania Grupą Janowską lub też formalnie nazywana Koło Malarzy Nieprofesjonalnych; 
należeli do niej m.in. Ewald Gawlik oraz Erwin Sówka. W 2001 powstał film „Angelus” 
w reżyserii Lecha Majewskiego, który opowiada o inspiracjach, życiu i twórczości malarzy 
skupionych wokół Teofila Ociepki – artysty i Mistrza nauk tajemnych.

62
Teofil Ociepka
(1891 Janów Śląski – 1978 Bydgoszcz)

Sabat Czarownic, 1960 r.

olej, tektura, 38 × 30 cm,  
sygn. i dat. p.d.: T. Ociepka/1960

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000
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63
Tadeusz Dominik
(1928 Szymanów-2014 Warszawa)

Róża III, 1974 r.

akryl, płótno, 81 × 113 cm, 
sygn. p.d.: Dominik

cena wywoławcza: 38 000 zł ●
estymacja: 45 000 – 55 000

Absolwent, a później także profesor warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, uczeń Jana 
Cybisa. Od 1965 r. prowadził własną pracownię, a w 1979 r. otrzymał tytuł profesora. 
W 1990 r. przeszedł na emeryturę. W czasie studiów oddziałały nań – za pośrednictwem 
osobowości i sztuki Cybisa – idee polskiego koloryzmu, które następnie twórczo i samodzielnie 
kontynuował. Początkowo tworzył obrazy figuratywne. Debiutował na słynnej wystawie 
w warszawskim Arsenale w 1955 r., gdzie zdobył nagrodę. W drugiej połowie lat 50. zaczął 
malować obrazy abstrakcyjne, początkowo utrzymane w ekspresyjnej i spontanicznej stylistyce 
malarstwa informel. W latach 60. wzbogacił swe prace o efekty fakturowe. Niezmienną 
inspiracją była dla malarza natura, bogactwo i kolorystyka jej form. Stopniowo rozjaśniał 
i wygładzał swe kompozycje, wprowadzając efekty dekoracyjne, jak rytmiczne powtórzenia 
form czy rodzaj malowanych „rastrów”, regularnie znaczących fragmenty kompozycji. 
Wśród wielu nagród otrzymał m.in. laur „Złotego Grona” w Zielonej Górze w 1963, Grand 
Prix Festiwalu Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie w 1968, nagrodę im. 
George’a Rowney’ a w Londynie w 1973 i Nagrodę im. Jana Cybisa w Warszawie w 1973. 
Równolegle z malarstwem zajmował się gobelinem, ceramiką, a w ostatnich latach życia 
również grafiką komputerową.

Kto zna dobrze Tadeusza Dominika ten dostrzeże pełną harmonię jaka istnieje między jego 
żarliwą gestykulacją, która potrafi w jednej chwili zmienić się w jak najdelikatniejsze i subtelne 
dotknięcia, a między fakturą jego dzieł. Okrągłe, lekkie ruchy pędzla tworzące wirujące 
w przestrzeni żywe formy są skontrastowane z twardymi, mocno położonymi pręgami lub 
geometrycznymi plamami, w których nadal występuje rola elementów siły i zdecydowania.

Jerzy Hryniewiecki, ze wstępu do katalogu wystawy  
Tadeusza Dominika, Zachęta, Warszawa, 1969 r.

Prezentowana na aukcji praca Tadeusza Dominika Róża została namalowana w 1974 
r. na wystawę w Kioto i innych miastach Japonii. Jej piękno tkwi w prostocie, świeżości 
jaką artysta uzyskuje poprzez proste pociągnięcia pędzla, czyste plamy białych płatków 
obwiedzione pomarańczowym konturem. Zbigniew Herbert pisał o artyście: Tadeusz Dominik 
jest zarazem tradycyjny i nowoczesny, abstrakcyjny i konkretny, ludowy i tkwiący w nurcie 
sztuki europejskiej.

Tadeusz Dominik ze swoimi obrazami, Kioto, 1974 r., zdjęcie z archiwum prywatnego
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64
Józef Wilkoń
(ur. 1930)

Skarb Ali Baby, 2014 r.

gwasz, papier, 50 × 69,5 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. p.d.: J. Wilkoń

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000

Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. Urodził się 12 lutego 1930 r. w Bogucicach 
koło Wieliczki. W latach 1947–1949 uczył się w Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie. 
W roku 1950 rozpoczął studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
prof. Adama Marczyńskiego. Dyplom uzyskał w roku 1955. Jednocześnie studiował historię 
sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. W roku 1956 wyjechał z Krakowa do Warszawy. 
Artysta należy do najwybitniejszych polskich twórców zajmujących się ilustracją. Na początku 
lat 90. Artysta zainteresował się rzeźbą, która szybko stała się dla niego równie ważną 
dziedziną jak ilustracja. Prace Wilkonia znajdują się w wielu prywatnych i publicznych 
kolekcjach w kraju i zagranicą. 
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65
Ludwik Maciąg
(1920 Kraków – 2007)

Amazonka

olej, płótno, 81 × 100 cm,  
sygn. l.d.: L.MACIĄG

cena wywoławcza: 7 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000

Studiował malarstwo w krakowskiej a później warszawskiej ASP. Dyplom uzyskał w 1951. 
Był wykładowcą, a później (1969–1972) dziekanem wydziału malarstwa warszawskiej ASP. 
Ulubionymi motywami artysty były pejzaże, konie i batalistyka. Ukochane konie profesora 
uczestniczą w batalistycznych scenach historycznych („Somosierra”, „Husaria Polska”, 
„Szarża”) oraz rodzajowych: polowania, sanny, wyścigi, czy prace polowe. Artystyczna 
fascynacja ma swe źródło w dzieciństwie i młodości, które Ludwik Maciąg spędził w garnizonie 
9 Pułku Artylerii Lekkiej w Białej Podlaskiej (jego ojciec był tam oficerem) oraz w partyzanckim 
zwiadzie konnym AK. Artysta uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i zagranica, m.in.: w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Danii, Hiszpanii, 
Kanadzie i USA. Autor wielu znanych ilustracji książkowych, plakatów, projektów znaczków 
pocztowych, gobelinów. Edukację artystyczną rozpoczął w krakowskiej ASP, następnie 
przeniósł się do warszawskiej uczelni, gdzie w 1951 r. uzyskał dyplom. Był wykładowcą 
oraz dziekanem Wydziału Malarstwa. Artysta jest zaliczany do najwybitniejszych współcze-
snych batalistów i pejzażystów. Jego ulubionymi motywami były pejzaże, batalistyka oraz 
rozpędzone, galopujące konie. Uczestniczył w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych 
w kraju i zagranicą.
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66
Roman Owidzki
(1919–2002)

Kompozycja, 1957 r.

olej, płótno, 61 × 51 cm, sygn. i dat. 
p.d.: R.Owidzki/1957, na odwrocie 
autorska nalepka z opisem

cena wywoławcza: 10 000 zł ●
estymacja: 12 000 – 15 000

W latach 1931–34 studiował nauki ścisłe, a następnie malarstwo na warszawskiej ASP w pra-
cowni K. Tischego oraz J. Kurzatkowskiego. Wojna przerwała jego studia, dyplom otrzymał 
w 1955 r., na Wydziale Grafiki ASP w Warszawie, której był już wtedy pedagogiem. W czasie 
wojny, był więźniem oflagu w Murnau, gdzie wspólnie z J. Sołtanem, B. T. Urbanowiczem 
i A. Siemaszką realizowali scenografie do sztuk teatralnych wystawianych przez obozowy 
teatr. Od 1956 r., prowadził na ASP pracownię brył i płaszczyzn, która później nazywała się 
pracownią „działań i struktur wizualnych”. Pod koniec lat 60. tworzył abstrakcyjne kompozycje 
olejne. Współpracował z Galerią „Krzywe Koło” M. Bogusza, brał udział w „Konfrontacjach 
1965” w Elblągu, Sympozjum Artystów i Naukowców w 1966 r. w Puławach, jego prace 
eksponowane były na wystawie „Przestrzeń, ruch, światło” w 1967 r. we Wrocławiu. Profesor 
zwyczajny od 1972 r. W 2008 r. został uhonorowany nagrodą im. Jana Cybisa.



89AUKCJA MALARSTWA POLSKIEGO

67
Antoni Fałat
(ur. 1942 Warszawa)

Portret rodzinny z psem, 1990 r.

olej, płótno, 89 × 73 cm,  
sygn. i dat. p.d.: ant. Fałat 22. XI. 1990

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

Malarz, przedstawiciel nowej figuracji w sztuce polskiej. Studia artystyczne w warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych zakończył w 1969 r. uzyskując dyplom w pracowni Aleksandra 
Kobzdeja. Był współzałożycielem grupy artystycznej AUT (zał. 1970 r.) oraz aktywnie 
uczestniczył w działaniach ruchu „O poprawę”. Motto przewodnie ugrupowania wyrażające 
się w sformułowaniu: „polska figuracja, polski styl, polska egzotyka” dobrze odzwierciedla 
charakter prac artysty. W swojej twórczości Fałat posługuje się materiałem ikonograficznym 
zaczerpniętym ze starych fotografii. Sylwetki zamkniętych w kadrze postaci stanowią wzory- 
-szablony, które następnie przenosi na płótna swoich obrazów, poddając odpowiedniej 
stylizacji i odrealnieniu. Mocno ograniczona paleta barw, zawężona do czerni, bieli i szarości, 
przełamana miejscami żywszym akcentem kolorystycznym, potęguje niezwykłą atmosferę 
zamkniętą w obrazie.
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Absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie Akademia im. Jana Długosza). 
Tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Od 1998 roku jest obecny 
na rynku amerykańskim. W roku 2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM Gallery, 
gdzie jego prace są prezentowane obok płócien Salvadore Dali, Leonor Fini, Michaela Parkesa. 
Obrazy prezentuje również w innych miastach USA m.in. San Francisco, Santa Fe. Jego 
twórczość cieszy się ogromnym zainteresowaniem publiczności. Prace Sętowskiego (obrazy, 
rysunki oraz rzeźby) były prezentowane w dwóch albumach – „Teatr Magiczny” (2000) oraz 
„Muzeum Wyobraźni” (2003), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem wydawnictwa 
MUZA S.A. Wielokrotnie zdobiły też okładki książek, gazet, plakatów i podobnych wydawnictw. 
Artysta tworzy używając technik tradycyjnych, posiada też autorską galerię.

68
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Dotknięcie muzy, 2005 r.

olej, płótno, 80 × 90 cm,  
sygn. i dat. l.d.: T. Sętowski 2005

cena wywoławcza: 12 000 zł ●
estymacja: 15 000 – 18 000
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69
Borys Michalik
(ur. 1969 r. Częstochowa)

Przemijanie, 2009 r.

olej, płótno, 80 × 90 cm,  
sygn. l.d.: B. Michalik

cena wywoławcza: 8 000 zł ●
estymacja: 10 000 – 12 000

Ukończył Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Częstochowie (1989). Syn i uczeń 
malarza Mariana Michalika, kontynuujący nurt malarstwa reprezentowany przez twórczość 
ojca. Związany z Grupą Plastyczną „PŁAWNA 9”. Prace artysty znajdują się w zbiorach 
prywatnych w kraju i zagranicą.
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70
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Gong, 1960 r.

olej, technika mieszana, płótno, 
55,5 × 124,5 cm, sygn. i opisany na 
odwrociu: GONG/TERESA PĄGOWSKA, na 
odwrociu nalepka z I Festiwalu Polskiego 
Malarstwa Współczesnego w Szczecinie 
z opisem pracy oraz zdarty fragment 
naklejki wywozowej z 1961 r.

cena wywoławcza: 22 000 zł ●
estymacja: 25 000 – 30 000

Studiowała na PWSSP w Poznaniu pod kierunkiem W. Taranczewskiego i E. Wasilkowskiego, 
gdzie uzyskała dyplom w roku 1951. W tym czasie była asystentką w poznańskiej PWSSP 
(1949–1950), a od roku 1950 w gdańskiej PWSSP, w tym od 1958–1962 w Pracowni 
Malarstwa prof. P. Potworowskiego. Od roku 1962 do 1964 prowadziła w gdańskiej uczelni 
Pracownię Malarstwa. W latach 1971–1973 wykładała w łódzkiej PWSSP, a od roku 1973 na 
ASP w Warszawie, od 1988 roku profesor tej uczelni. Jest laureatką Nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego przyznanej w 2002 r. W tym samym roku gdańska Akademia Sztuk Pięknych 
nadała jej tytuł doktora honoris causa.
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71
Ryszard Grzyb
(ur. 1956, Sosnowiec)

Niebieska jest głowa tego 
nosorożca, 1991 r.

olej, płótno, 130 × 110 cm  
sygn. na odwrocie: Ryszard Grzyb/
„Niebieska jest głowa tego nosorożca”/ 
130 × 110 cm 1991r.

Pochodzenie: kolekcja prywatna, Niemcy

cena wywoławcza: 26 000 zł ●
estymacja: 30 000 – 35 000

Malarz i poeta. W latach 1976–79 studiował we wrocławskiej Państwowej Wyższej Szkole 
Sztuk Plastycznych w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego. Później przeniósł się na Wydział 
Malarstwa warszawskiej ASP do pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego (dyplom w 1981 r.), 
gdzie poznał Waldemara Pawlaka i innych członków „Gruppy”, którą wspólnie założyli 
w 1982 roku. Współzałożyciel pisma „Oj dobrze już”. Na początku malował kompozycje 
wykonane na kartonie temperą i gwaszem. Wspólnie z Ryszardem Woźniakiem wyjechali 
na stypendium do Berlina, gdzie Grzyb kontynuował malowanie ostrymi kolorami płaskich 
prac. Pod koniec lat 80., artysta zmienił styl, zajmując się bardziej malarstwem olejnym. 
Współpracował z krakowską Galerią „Zderzak”. Jego prace wielokrotnie wystawiano na wysta-
wach krajowych i zagranicznych. Jego obrazy znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Galerii Zachęta, W Muzeach Okręgowych 
w Katowicach, Bytomiu, Toruniu, Bydgoszczy, Olsztynie, w kolekcjach prywatnych w Polsce 
i za granicą. W 2004 rozpoczął multimedialny projekt Zdania napowietrzne, w ramach 
którego kolekcjonuje krótkie sentencje poetyckie i umieszcza je m.in. na billboardach, 
tabliczkach informacyjnych, kubkach i neonach. Zajmuje się również grafiką reklamową. 
Laureat Nagrody Jana Cybisa za 2010 r.

„Dlaczego zwierzęta? – Dlatego (...) Przypadkowy nosorożec wywołał 
lawinę nosorożców. Każdy następny umacnia poprzednie i dodaje im siły, 
nabiera znaczenia. 

Ryszard Grzyb, 1999 r., cytat za stroną internetową artysty  
(ryszardgrzyb.pl)

Maluję obraz, w którym jest dużo szczęścia, ale nie na tym świecie, wcale 
nie tu. Patrzę jak kolejne pokolenie przegrańców zanurza się w oceanie 
niewiary, żeby wkrótce zniknąć. Mamy wszystko, czego można chcieć. 
Trzeba się tylko na tym skupić. 

Ryszard Grzyb, Bajecznie strojne zwierzęta [katalog wystawy|, Galeria 
PBK, Warszawa październik 1998 – styczeń 1999”
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72
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Morze II, 1997 r.

olej, płótno, 89 × 116 cm,  
sygn.p.d.: Jerzy Mierzejewski 1997

cena wywoławcza: 36 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000

Jerzy Mierzejewski urodził się w rodzinie o artystycznych tradycjach. Ojciec Jacek Mierze-
jewski (1883–1925), znany malarz, należący do grupy Formistów oraz straszy brat Andrzej 
(1915–1982), również plastyk. Jerzy podjął studia na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych 
w 1937 r., ale dyplom uzyskał formalnie dopiero w 1956 r. W akademii uczęszczał do 
pracowni Mieczysława Kotarbińskiego. Jak wielu artystów początkowo zarabiał na utrzymanie 
wykonując dekoracje architektoniczne: polichromowane lub ceramiczne. W końcu lat 40. 
zaczął realizować filmy artystyczne i dokumentalne, a później także telewizyjne. Fascynowały 
go miejsca wspólne plastyki i filmu, czemu dawał wyraz w licznych tekstach krytycznych 
poświęconych tej problematyce. Wydawało się, że zdominuje ona jego pracę artystyczną, 
tym bardziej, że w roku 1950 rozpoczął pracę w łódzkiej PWST. Z „filmówką” związał się na 
długo. Był cenionym pedagogiem; wykładał rysunek i zagadnienia plastyki w filmie, pełnił 
funkcje dziekana wydziału operatorskiego i wydziału reżyserii, a w latach 1974–1975 był 
prorektorem szkoły. Wykładał też na uczelni filmowej w Brukseli. Malarskie fascynacje artysty 
obejmowały m.in. twórczość Fra Angelico, Ingres’a, Cézanne’a, a z Polaków – Mieczysława 
Janikowskiego. Mierzejewski uczył się od nich skupienia na motywie, powściągliwości, 
prostoty, która – jak przyznawał – urzekała go. Znajdował także upodobanie w tym, co 
monumentalne. Intrygowały go sposoby konstruowania obrazu przy pomocy niezbędnych tylko 
elementów, dążenie do zwięzłości. Nie uprawiał jednak „sztuki spekulacji” i ostateczny wyraz 
kompozycji malarskiej powierzał intuicji. Pomimo, że twórczość artysty jest samodzielna, 
to można znaleźć w niej wpływy Ojca-Jacka, prostota środków ekspresji, wysmakowana 
tonacja kolorystyczna z przewagą rozbielonej zieleni. Prace Jerzego Mierzejewskiego znajdują 
się w muzeach w Łodzi, Warszawie oraz Amsterdamie, a także w kolekcjach prywatnych 
w Polsce i zagranicą.
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73
Jerzy Mierzejewski
(1917 Kraków – 2012 Warszawa)

Bukowina zielona, 1967–71 r.

olej, płótno, 100 × 139,5 cm sygn. p. d.: 
Jerzy Mierzejewski (data nieczytelnie: 
70/71?), na odwrociu: MAL. JERZY 
MIERZEJEWSKI |POLSKA |OLEJ 1967 
– 71 |140 X 100 cm, nalepka z Muzeum 
Narodowego w Warszawie, nalepka 
galeryjna z datą 1967 

Lit.: Jerzy Mierzejewski, PWSFTiT 
im. Leona Schillera w Łodzi, Łódź 2006, 
s. 46

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 – 50 000

Maluję to, czego mi brak i sądzę, ze jeśli mnie brak właśnie harmonii, uczucia spokoju czy 
ciszy i syntezy, to być może i innym jest to potrzebne. Wierzę w posłannictwo Sztuki, która 
swym „głosem milczenia” powinna pobudzać w ludziach wiarę w istotę ludzką i otaczające 
ją tajemnice. (…) 
 Odczuwam ciągle potrzebę, by w pracach moich, w obrazach, które maluję, wyczuwalne 
było to, czego nie ma i czego nie bałbym się nazwać ‘tajemnicą’ i dać znać innym ludziom 
o jej istnieniu. 

cytat za Irena Jakimowicz, Jerzy Mierzejewski, Warszawa 1996 r., str. 85 

Temat „Bukowiny” artysta podejmował wielokrotnie w swojej twórczości począwszy od lat 
60. XX w. i o różnych porach roku. Bukowina prezentowana na aukcji ujęta jest w zimowej 
scenerii. Obraz został kilkakrotnie datowany, od 1967 do 1971 r., co oznacza, że został 
malowany za wieloma nawrotami, zyskując tym samym „nalot” nowego czasu. W tych latach 
malarz poświęcił wiele uwagi podejściu do obrazu, które można nazwać geometryczną 
analizą przedmiotu. Przestrzeń pejzażu górskiego organizuje tu linia półkolista, wyznaczając 
obszary geometrycznych podziałów. Forma ta zyskuje wymiar symboliczny, okazuje się być 
sugestią idei Ziemskiego globu, umacnia poczucie harmonii i spokoju, do których tak dążył 
artysta. Kompozycję przełamuje centralnie ustawiony stożek świerku. Całość spowita mgłą, 
która wydaje się przemieszczać po płótnie.
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74
Teresa Pągowska
(1926 Warszawa – 2007 tamże)

Przedmieście

olej, płótno, 47,5 × 63 cm,  
sygn.p.d.: Pągowska, na odwrocie:  
Teresa Pągowska/Przedmieście

cena wywoławcza: 4 000 zł ●
estymacja: 8 000 – 12 000
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75
Stanisław Baj
(ur. 1953, Dołhobrody)

Rzeka Bug – Późna Jesień, 
2001 r.

olej, płótno, 80 × 120 cm,  
sygn. na odwrociu Stanisław Baj 2001 r./
Rzeka Bug-Późna Jesień

cena wywoławcza: 6 500 zł ●
estymacja: 10 000 – 15 000

Ur. w 1953 roku w podlaskiej wsi Dołhobrody, mieszka i pracuje w Warszawie oraz w Dołho-
brodach. Zajmuje się malarstwem, rysunkiem i grafiką. Studiował malarstwo w warszawskiej 
ASP. W 1978 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. L. Maciąga. Od 
1982 roku wykłada na macierzystej uczelni oraz w Europejskiej Akademii Sztuki w Warszawie. 
Tworzy, utrzymane w konwencji realistycznej, nastrojowe pejzaże inspirowane nadbużańską 
przyrodą oraz ekspresyjne portrety mieszkańców rodzinnej wsi.
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76
Władysław Jackiewicz
(1924 Podbrodzie – 2016 Gdańsk)

Obraz VI, 1997 r.

olej, płótno, 117 × 91 cm,  
sygn. p.d.: Jackiewicz, na krośnie  
W. JACKIEWICZ, OBRAZ VI/97

Publikacje: Album Władysław Jackiewicz, 
Związek Polskich Artystów Plastyków, 
Gdańsk 2007

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

Malarz i rysownik, od lat związany z gdańskim ASP. Studia artystyczne skończył dyplomem 
w 1952 roku na gdańskiej PWSSP w pracowni prof. A. Nachta-Samborskiego. Od 1951 roku 
wykładał malarstwo na PWSSP, w latach 1965–1969 był dziekanem Wydziału Malarstwa, 
a od 1969 do 1981 roku pełnił funkcję rektora. Jeden z twórców Grupy Gdańskiej. Wystawiał 
na ponad 40 wystawach indywidualnych i grupowych. Laureat nagrody im. Kazimierza 
Ostrowskiego (2007 rok). Na obrazach Jackiewicza – kompozycjach i aktach – ciało kobiety 
sprowadzone jest do geometrycznych, abstrakcyjnych figur.
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2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. 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 wysta-
wiamy 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 negocjacje nie przyniosą 
pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia 
aukcji, obiekt uznajemy za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie 
prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych cenie gwarancyjnej na 
obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt 
warunkowo. W takim przypadku klient ma prawo do podniesienia swojej 
oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu prawo pierwszeństwa 
nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie 
dochodzi do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

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

7. Stan obiektu
Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. 
Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny 

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

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

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

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  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 zwy-
cięzcę. 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 rozdzie-
lania 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 aukcjo-
nera, 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 wynosi 18%. 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 
ubezpieczenia. Sopocki Dom Aukcyjny odpowiada względem kupującego za 
szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości 
ceny nabycia obiektu.

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.



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 pozyskuje bezpośrednio 
od klientów ich dane osobowe. W niektórych przypadkach (np. w celu 
sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta lub w celu 
uniknięcia fałszerstwa) może pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. 
Sopocki Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe dostarczone 
przez klienta, za jego dobrowolną zgodą, w celach marketingowych, w tym 
dla dostarczenia materiałów informujących o ofertach i wydarzeniach (np. ka-
talogi) organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny. Jeśli klient chciałby 
uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane 
lub zrezygnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt 
pod numerem telefonu 58 551 22 89, ewentualnie pod adresem e-mail 
dorota.kulawczuk@sda.pl. Polityka prywatności jest dostępna na stronie 
internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego sda.pl.

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

POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI w najszerszym zakresie dopuszczo-
nym prawem.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 d)  obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania 

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

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

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

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

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

  i)  obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu 
metod naukowych lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wy-
dawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane za nadmiernie 
kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 
mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Mela Muter (1876 Warszawa – 1967 Paryż), Osamotnienie, olej, płótno, 80 × 65 cm, sygn. p. g.: MUTER
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