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1
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Drużba krakowski, 1885 r.

akwarela, gwasz, biały karton, 
28,3 × 23 cm w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/1885 
na odwrocie orzeczenie Zbigniewa Bo-
cheńskiego i Kazimierza Buczkowskiego 
z 1946 roku 

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

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

Prezentowana akwarela Drużba krakowski pochodząca z roku 1885,  szczytowego okresu 
w twórczości Juliusza Kossaka, jest jedną z pierwszych tego typu przedstawień krakowskiego 
folkloru weselnego w dorobku artysty. Wyróżnia się czystością barwy oraz świeżością i precyzją 
rysunku. „Lud polski występuje u Kossaka odświętnie i malowniczo – wesela krakowskie, 
banderie krakowskie, sylwetki krakowskich drużbów.” (Z. Bielecki Juliusz Kossak, Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 40).
 Późniejsze prace znajdują się m. in w zbiorach Muzeów Narodowych w Krakowie (Dwaj 
drużbowie krakowscy, 1888 r., akw. 27 × 23 cm) i w Warszawie (Drużba krakowski na 
koniu, akw. 1893, 44 × 36 cm).  
 „Twórczość Kossaka kształtowały poglądy estetyczne epoki i jego własna indywidualność 
artystyczna. Koncentrując się na temacie, a mniejszą uwagę zwracając na stronę formalną 
obrazów, stawiał sobie za cel przede wszystkim kreowanie scen i postaci. Typy Kossaka były 
sugestywne i prawdziwe, podobnie jak sceny rodzajowe. (…). Zilustrował szmat historii, 
a odtwarzając życie współczesne ukazał barwny rozdział życia narodu i zostawił ciekawy 
artystyczny dokument epoki. Prace Kossaka łączą w sobie romantyzm rozkochanego w swym 
temacie entuzjasty i realizm bacznego, często drobiazgowego obserwatora. Nasuwają się 
analogie do poematów Pola, do dzieł Sienkiewicza, dalej – do pamiętników Paska. Tak jak 
oni Kossak przywiązany był do ziemi ojczystej (…) i polskiego obyczaju.” 
 (Z. Bielecki Juliusz Kossak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971, s. 26)

Drużba krakowski na koniu, 1893, akwarela, wym. 44 × 36 cm 
(w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; reprodukowany 
[w:] K. Olszański, Juliusz Kossak, Zakład Narodowy im. Ossoliń-
skich 1988, il. 680.)
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Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po 
dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. 
Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył 
w polskim życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się 
m.in.: Józef Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą 
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego 
należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon 
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała 
mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów 
to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.

Akwarela pochodzi z wczesnego okresu twórczego Gersona i wchodzi w skład materiału 
ikonograficznego dokumentującego ubiory ludowe ziemiaństwa polskiego. Artysta jako 
przedstawiciel realizmu w sztuce rejestrował obserwacje bezpośrednio z natury podczas 
„wędrówek piechotnych” po kraju, których początek datuje się na 1849 r. Sporządzone 
w ramach cyklu prace, w tym prezentowana w katalogu akwarela, zostały opublikowane 
w 1855 r. w formie chromolitografii w albumie Costumes Polonais: dessines d’apres nature 
par Gerson, Lithographies par E. Desmaisons, w którym znalazło się 14 tablic barwnych 
przedstawiających ubiory m.in. z okolic Suwałk, Tykocina, Płocka, Augustowa, Kujaw, 
z terenów Podlasia, Mazur (2 tabl.), Galicji. Analogiczna akwarela znajduje się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Warszawie: Wieśniacy z okolic Sandomierza, 1854 r., akwarela, 
papier, 20,8 × 16,3 cm w św. passe-partout, sygn. i dat. p. d.: W.Gerson 1854 (por.: 
P. Kopszak, Wojciech Gerson [1831–1901], Warszawa 2007).
 Zainteresowanie kostiumologią i modą na specyficzne tematy rodzajowe w malarstwie 
i grafice, jak: postacie rzemieślników, domokrążców, przekupniów, chłopów – datowała się od 
XVII w. jako ogólnoeuropejski prąd w sztuce, o rożnym nasileniu i przejawach, aż do połowy 
wieku XIX. W XIX w. było w Polsce wielu oryginalnych i utalentowanych artystów, którzy 
zajmowali się rysowaniem ubiorów ludowych, a także wielu odtwórców, popularyzujących 
czy powielających stworzone przez innych typy strojów. To szczególne zainteresowanie 
strojem dziewiętnastowiecznym i jego krajową egzotyką, odkrywanie i tropienie wątków 
rodzimych było wynikiem specyficznej sytuacji Polski, rozdartej przez trzy zabory oraz 
uświadomioną przez ludzi światłych koniecznością zbierania pamiątek krajowych, zwłaszcza 
tych, które dotyczyły problematyki zaniedbywanego od strony badawczej ludu wiejskiego. 
A. Jacher-Tyszkowa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do badań nad strojem, „Polska 
Sztuka Ludowa” 1975 nr 4, s. 210

2
Wojciech Gerson 
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Wieśniacy z okolic Sandomierza, 
1854 r.

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

Kompozycja reprodukowana w: 
Costumes Polonais: dessinés d’aprés nature 
par Gerson, Lithographiés par E. Desmai-
sons, A Varsovie: Publié par Daziaro [1855], 
tabl. 7 z podpisem: Z okolic Sandomierza 
[litogr.] Literatura: A. Vetulani, Wojciech 
Gerson, Warszawa 1972 
K. Molendziński, Wojciech Gerson 1831– 
–1901, Warszawa 1939 A. Jacher-Tyszko-
wa, Grafika polska XIX wieku jako źródło do 
badań nad strojem, „Polska Sztuka Ludowa” 
1975 nr 4., s. 220–221

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł
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3
Piotr Michałowski 
(1800 Kraków – 1855 Krzyżtoporzyce)

Para koni w zaprzęgu 
z pocztylionem, lata 1832–1835

akwarela, ołówek, papier, 38 × 32 cm

Wystawiany:
Piotr Michałowski 1800–1855. Towarzy-
stwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, 
kwiecień – maj 1956, a następnie w Mu-
zeum Narodowym w Poznaniu
Piotr Michałowski 1800–1855 wystawa 
dzieł artysty w dwusetną rocznicę urodzin, 
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000 r.
 
Reprodukowany:
J.Sienkiewicz, Piotr Michałowski 1800–1855 
[katalog wystawy – Ilustracje, Warszawa 
„Zachęta”] Warszawa 1956 r., il. 18
A. Zeńczak , Piotr Michałowski 1800–1855 
wystawa dzieł artysty w dwusetną rocznicę 
urodzin, Muzeum Narodowe w Krakowie,  
2000 r., s. 333, il. 347

Opisywany:
J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, „Sztuka 
i Krytyka”, 1957, nr 2, s. 114
J. Sienkiewicz, Piotr Michałowski, Warszawa 
1959, s. 64, il. 155 

Pochodzenie: 
Kolekcja rodziny artysty (do 2000 r.)
Kolekcja prywatna, Polska 

cena wywoławcza: 17 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

Wybitny przedstawiciel romantyzmu w malarstwie polskim. Artysta wszechstronny. Poza 
studiami artystycznymi, które odbył pod kierunkiem M. Stachowicza, J. Brodowskiego 
i F. Lampiego, studiował również nauki przyrodnicze, prawo, historię i języki na Uniwersy-
tecie Jagiellońskim oraz w Getyndze. Zajmował się również muzyką. W czasie powstania 
listopadowego kierował produkcją broni i amunicji w hucie w Białogonie. Z początkiem 1832 
roku wyjechał do Francji, gdzie swoje zainteresowania całkowicie skierował w stronę sztuki. 
W Paryżu podjął studia u Nicolasa Toussainta Charleta. W Luwrze podziwiał dzieła dawnych 
mistrzów hiszpańskich, flamandzkich i holenderskich. Wkrótce zyskał sławę jako znakomity 
akwarelista. W 1835 roku wyjechał do Londynu, a następnie powrócił do rodzinnego 
Krakowa. W 1837 zamieszkał w Krzyżtoporzycach. W latach 1848–1853 piastował urząd 
prezesa krakowskiej Rady Administracyjnej. We wczesnych pracach Michałowskiego widać 
wyraźny wpływ sztuki A. Orłowskiego oraz C. i H. Vernetach. Powstawały wtedy sceny 
o charakterze militarnym oraz sceny rodzajowe. Okres paryski zaznacza wyraźną inspirację 
artysty sztuką T.Gericaulta, co najwyraźniej zostało uwidocznione w przedstawieniach 
koni. Bo to właśnie motyw tych zwierząt najczęściej był wykorzystywany przez artystę 
w konnych portretach, scenach powstania listopadowych czy batalistycznych z okresu wojen 
napoleońskich. Michałowski był również znamienitym portrecistą. Portrety jego autorstwa 
odznaczały się doskonałym rysunkiem oraz pogłębioną kolorystyką. W jego artystycznym 
ouvre znalazły się autoportrety, portrety członków rodziny artysty, przede wszystkim dzieci, 
przyjaciół, oraz liczne studia portretowe.

Okres po upadku powstania listopadowego, od roku 1832 do 1835 Piotr Michałowski 
spędził w Paryżu. Będąc u progu swojej artystycznej kariery podjął tam naukę u słynnego 
malarza i uznanego pedagoga Nicolas -Toussainta Charleta, pozostając też pod przemożnym 
wpływem romantycznego ducha Théodore’a Géricaulta.
 „W ciągu bardzo krótkiego czasu Piotr Michałowski uzyskał niezwykłą biegłość w ramach 
obranego gatunku, stając się cenionym specjalistą w wąskiej specjalności akwarelowych scen, 
przedstawiających najczęściej zaprzęgi. Jego ówczesne niewielkie dziełka charakteryzują się 
swobodną, wyraźnie kierunkową kompozycją, perfekcyjnym rysunkiem i delikatną gamą. 
barw. Stopień wykończenia jest zróżnicowany, od precyzyjnie, choć w pełni po malarsku 
oddanych szczegółów pierwszego planu, po rozpływające się w barwnej mgle tło. (…) Prace 
przyniosły mu w Paryżu znaczne sukcesy, także finansowe. Szczegółowe badania potwierdziły 
informacje przekazane przez Celinę Michałowską na temat znacznych cen, jakie uzyskiwały 
akwarele jej ojca, wahających się od 150 do 550 franków. Ich dystrybucją zajmowali się 
marszandzi Giroux, Durand-Ruel, Susse i panna Naudet.”
 J. K. Ostrowski, Pomiędzy Paryżem i galicyjską prowincją. Malarska  

droga Piotra Michałowskiego., [w:] A. Zeńczak, Piotr Michałowski 1800–1855,  
Muzeum Narodowe w Krakowie, 2000, s. 22.
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4
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Portret Adama Hr. Potockiego 
z Buczacza, 1849 r. 

ołówek, gwasz, kredka, papier, 
27 × 20 cm
sygn. i dat. l. d.: Juliusz Kossak / 849
na odwrocie opisany: Portret Adama Hr. 
Potockiego z Buczacza | Robił Kossak 
przed wyjazdem swoim zagranicę

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000 zł

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

Adam hr. Potocki h. Pilawa (Złota) – cesarski major wojsk austriackich, 
właściciel dóbr ziemskich w Buczaczu, położonym w powiecie koło-
myjskim w Galicji. Syn Marcelego Potockiego i Teresy z d. Oborskiej. 
Urodzony w Buczaczu w 1804 roku. Około 1830 r. wszedł w związek 
małżeński z Filipiną Dittmayer von Rusfelden, z którą miał trójkę synów: 
Emila, Artura i Oskara.  Genealogicznie dał początek tzw. II szczepowi 
Pilawy Złotej, II linii Lwowskiej oraz III gałęzi Rodu Potockich. Zmarł 
w Podpieczarach w 1890 r. w wieku 86 lat. 
 Oferowany w katalogu portret hrabiego Adama Potockiego pochodzi 
z wczesnego okresu w twórczości artysty, w literaturze określonego 
przez lata 1843–1855. Kluczowa dla tego czasu była znajomość 
z późniejszymi mecenasami jego sztuki, hrabiami Kazimierzem i Ju-
liuszem Dziedzuszyckimi, poprzez których nawiązał ważne kontakty ze 
środowiskiem ziemiańskim i pierwsze zlecenia. Zapraszany do majątków 
przez przyjaciół swoich protektorów, gościł w Małopolsce, na Podolu, 
Wołyniu i Ukrainie. Pobyty te zaowocowały powstaniem licznych 
portretów właścicieli ziemskich, studiów koni oraz scen obrazujących 
przejażdżki i polowania. Portret hrabiego Adama Potockiego h. Złota 
Pilawa powstał na krótko przed wyjazdem artysty do Petersburga, 
gdzie spędził kilka miesięcy między 1849 a 1851 rokiem. Stanowi 
egzemplifikację chętnie stosowanej wówczas przez Kossaka techniki 
polegającej na podmalowaniu gwaszem rysunku wykonanego ołów-
kiem i kredkami, cieniowanego białą kreską. Już na wczesnym etapie 
twórczości prace artysty świadczyły o doskonałym zmyśle obserwacji 
i umiejętności przelania wrażeń wzrokowych na papier. 
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5
Artur Grottger 
(1837 Ottyniowice – 
1867 Amélie-les- Bains)

Portret dziewczyny w wianku  
na głowie

ołówek, papier 36 × 27 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. p. d.: AG

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Pierwsze wskazówki i nauki artystycznego warsztatu otrzymał od ojca, również malarza, 
który podsuwał mu odpowiednie wzorce i zachęcał do podejmowania określonych tematów. 
Edukację rozpoczął od kursu w pracowni lwowskiego malarza J. Maszkowskiego, następnie 
pod kierunkiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych oraz w późniejszym okresie również w Wiedniu. W obszarze zainteresowania artysty 
były kompozycje historyczne, batalistyczno-rodzajowe. Uznanie i popularność przyniosły mu 
patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone tematyce powstania styczniowego, m.in. „Polonia” 
i „Lituania”. Wystawiał w kraju i za granicą. W twórczości Artura Grottgera oprócz prac 
poruszających wątki patriotyczno-martyrologiczne, dużą grupę stanowi malarstwo portretowe. 
Były to zarówno portrety wykonywane na zamówienie, reprezentacyjne w charakterze, jak 
również malowane z większą swobodą wizerunki, przedstawiające rodzinę, przyjaciół oraz 
znajomych. Modelami do portretów byli też niejednokrotnie chłopi.

„(…) nagle zjawia się w sztuce polskiej z po-
czątkiem lat sześćdziesiątych zeszłego wieku 
gotowy i wspaniały – ideał polskiej kobiety i to 
dwojaki, ideał bohaterki, bogaty wielkością 
przeszłości, i ideał niewiasty nowożytnej, 
owiany całym czarem poezji i wydelikaconego 
uczucia narodowej psychy. Pierwszy stwarza 
Jan Matejko, drugi – Artur Grottger”.

J. Bołoz-Antoniewicz, Grottger, Lwów 1910, s. 300
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6
Stanisław Ignacy Witkiewicz 
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret pianisty Goreckiego, 
2 poł. V 1933 r.

pastel, papier brązowy, 63,1 × 46,7 cm 
w świetle oprawy
sygn. u dołu po prawej: Witkacy/1933 V 
NP/ NII/ (T.C) 
u góry po lewej: Mam ochotę na tę twarz/ 
taką, taką że aż aż! 

Pochodzenie: 
–  dar artysty dla Marii i Stefana Szumanów 
–  dar dla rodziny Jana Józefa Szczepańskie-

go, po 1945 
–  od 1980 r. kolekcja prywatna, Polska

Opisywany: 
– Stanisław Ignacy Witkiewicz 1885–1939. 
Katalog dzieł malarskich, oprac. Irena Ja-
kimowicz przy współpracy Anny Żakiewicz, 
Warszawa 1990, poz. I 1761.

Obraz posiada ekspertyzę dr Anny 
Żakiewicz 

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 100 000 – 135 000 zł

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

 Witkacy w 1925 r. porzucił malarstwo olejne i założył jednoosobową Firmę Portretową, której 
„(…) Regulamin zakładał pięć podstawowych typów portretów wykonywanych pastelami 
według z góry ustalonych konwencji i oznaczonych literami alfabetu A, B, C, D i E. Każdy 
typ miał swoją cenę z wyjątkiem typu C, który był zarezerwowany dla przyjaciół i określał 
wizerunki powstające w czasie spotkań towarzyskich połączonych na ogół z konsumpcją 
alkoholu i używaniem narkotyków. Zgodnie z Regulaminem, typ C zakładał „subiektywną 
charakterystykę modelu" oraz „spotęgowania karykaturalne, tak formalne jak i psychologiczne", 
co w praktyce oznaczało dość swobodne potraktowanie, które dość często prowadziło do 
deformacji. Jednak portret pianisty Góreckiego zawiera też oznaczenia, które informują 
o abstynencji zarówno nikotynowej („NP" = „nie palił"), jak i alkoholowej („Nlr = „nie pił"), 
a więc był on wykonany bez większych zniekształceń widzenia, które mogły ewentualnie 
spowodować napoje wyskokowe. Jednak nietypowe ujęcie modela, częściowo przysłoniętego 
nieregularną formą o kształcie nawiązującym do szczytu górskiego oraz swobodny sposób 
rysowania świadczą o nieformalnych okolicznościach powstania wizerunku. Żartobliwy, 
rymowany napis umieszczony przez Witkacego na portrecie dodatkowo wskazuje, że artysta 
wykonał go z przyjemnością i sympatią dla modela, co podnosi atrakcyjność tej pracy. 
Wizerunek powstał w Krakowie (…) gdzie Witkacy przebywał w okresie od 14 maja do 
1 czerwca 1933 r. i z jego listów wysyłanych wówczas do żony wiemy, że wykonał tam 
szereg portretów, głównie na zamówienie, w ramach działalności Firmy, ale też rewanżował 
się Szumanom za gościnę portretując gospodarzy oraz bliskie im osoby.(…) Gorecki należał 
do bliskiego kręgu Marii i Stefana Szumanów, z którymi artysta się przyjaźnił (…).  

Cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy p. Anny Żakiewicz

Mam ochotę na tę twarz
taką, taką że aż aż!

Witkacy
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7
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Portret  jezuity

kredka, papier, 58,5 × 46 cm 
w świetle passe-partout
opisany na odwrocie:  O. Honorat (?) Jezuita 
w Wójczy / około r: 1920–22

Zapewne portret powstał w Wójczy w ro-
dzinnym majątku Popielów gdzie artysta 
przebywał kilkukrotnie, a w latach 30-tych 
wykonał polichromię w pobliskim kościele 
w Biechowie (koło Kielc).

cena wywoławcza: 19 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku 
wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle
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8
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy-1929 Bystra)

Jelenie, 1909 r. 

akwarela, papier, 52 × 97 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: JFałat 909

Wystawiany:
Wystawa specjalna Towarzystwa Zachęty 
Sztuk Pięknych w Warszawie; luty-marzec 
1909 r.
Wystawa w Poznaniu, 1910 r. 

Reprodukowany:
T. Jaworski, Wystawa Fałata i Popiela 
w Poznaniu, „Świat” 1910, nr 18, s. 3

Opisywany:
–  Juljan Fałat; luty-marzec 1909 r., 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 
w Warszawie [kat. wyst.].

–  List Jana Krywulta do Juliana Fałata 
z dn. 30 marca 1909 r. [w:] Fałat znany 
i nieznany. T.2. Czasy krakowskie. Ko-
respondencja z lat 1895-1910 (oprac. 
M. Aleksandrowicz), Bielsko-Biała 2008, 
s. 445.

–  T. Jaworski, Wystawa Fałata i Popiela 
w Poznaniu, „Świat” 1910, nr 18, s. 4.

–  A. Król, Julian Fałat, Stalowa Wola 
[2010], s. 217.

cena wywoławcza: 48 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

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



Wie pan, to zadziwiające! Po prostu prześladuje mnie tu Fałat! Wciąż 
myśleć muszę o nim i widzę jego obrazy.

Henryk Sienkiewicz, podczas polowania na niedźwiedzie, 
cyt. za: St. Z., Fałat i Polesie, „Kobieta Współczesna” 1929, nr 30, s. 11.
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Fundamentalne dla dorobku artystycznego Juliana Fałata są 
dwa nurty dominujące w jego twórczości, stanowiące rów-
nocześnie rozpoznawalny rys jego dzieł. Mowa tu oczywiście 
o tak zwanych fałatowskich śniegach, przedstawiających 
zakola rzek oraz o realizacjach poświęconych tematyce 
myśliwskiej. Zwłaszcza ta druga kategoria prac zajmuje 
zaszczytne miejsce w ouevre Fałata z uwagi na ich znaczenie 
w rozwoju artystycznej kariery malarza. Momentem o wielkim 
znaczeniu okazało się uczestnictwo w polowaniach organizo-
wanych w Nieświeżu, w których bawili książę Antoni Radziwiłł 
oraz książę Prus, późniejszy cesarz Wilhelm II Hohenzollern. 
Wspomnienie pełnej zapału decyzji w sprawie czynnego 
udziału w polowaniach odnaleźć można w Pamiętnikach 
artysty, w których pisał: W roku 1886 rozeszła się wiadomość, 
że Wilhelm Pruski jedzie do Nieświeża na polowanie na niedź-
wiedzia, jako gość księcia Antoniego Radziwiłła. Ponieważ 
ostatnimi czasy rysowałem wiele dla pism ilustrowanych jak 
„Kłosy”, „Tygodnik Ilustrowany” i „Tygodnik Powszechny”, 
pomyślałem, że i na tych polowaniach powinien znaleźć 
się artysta malarz, który by scenami z nich zasilał pisma 
polskie i zagraniczne. Nie tracąc czasu, postanowiłem je-
chać, zaopatrzywszy się wprzód w listy polecające. (J. Fałat, 
Pamiętniki, Katowice 1987, s. 139–140). Wydarzenie to 
zaowocowało stworzeniem kilkudziesięciu kompozycji, 
z czego kilkanaście w formie fotograficznych reprodukcji 
zostało opublikowanych i wydanych w pamiątkowej tece. 
Rozwinęło także wykazywane już wcześniej przez artystę 
zainteresowanie tematyką myśliwską (przytoczmy chociażby 
kompozycje Pejzaż leśny ze zwierzyną, 1879; Górale myśliwi, 
1881) oraz przyniosło rozgłos wśród krytyków i społeczeń-
stwa. Kontynuacji serii obrazów o tematyce łowieckiej sprzyjał 
późniejszy pobyt artysty w Berlinie w roli nadwornego malarza 
cesarza Wilhelma. W twórczości artysty zaczęły się pojawiać 
kompozycje z jeleniami – na cesarskich lasach wokół pałacu 
myśliwskiego Hubertusstock była to zwierzyna, na którą ze 
szczególnym upodobaniem polowano. Wrażenia artysty 
z łowieckich wypraw można odszukać w korespondencji do 
brata Stanisława oraz we wspomnianych już Pamiętnikach: Ja 
siedzę w Hubertusstock, gdzie cesarz poluje. Maluję rozmaite 
notatki, których będę potrzebować do skończenia obrazu 
dla Cesarza. Cesarstwo oboje są mi niezmiernie przyjaźnie 
usposobieni, jak również i całe otoczenie. (List Fałata do brata 
z dn. 12. X. 1895 r., cyt. za: T. Dudek-Bujarek, Julian Fałat- 
życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017). Polowania 
jesienią na jelenie w czasie rykowiska mają szczególny urok... 
(J. Fałat, Pamiętniki, Katowice 1987, s. 168). W obrębie 
dzieł inspirowanych łowiectwem, można wyodrębnić u Fa-
łata i przytoczyć za Malinowskim cztery zasadnicze kręgi 
tematyczne: wyjazd na polowanie, podejście do zwierzyny 
(nagonka), odpoczynek myśliwych po polowaniu oraz powrót 
z polowania (J. Malinowski, Julian Fałat, Warszawa 1985, 
s. 29). Oferowana na aukcji akwarela stanowi interesującą 
realizację, wyróżniającą się spośród typowych kompozycji 
o podobnej tematyce. Implikuje ukrytą przed widzem obecność 
myśliwego, obserwującego zwierzynę, skrytą w gęstwinie 
drzew. Fałat skupił się na uchwyceniu ulotnego wrażenia, 
momentu zawieszenia akcji i zrobił to w sposób wielce udany.
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9
Teodor Axentowicz 
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Starość i młodość

pastel, papier, 68,5 × 48,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. u dołu: T.Axentowicz 

cena wywoławcza: 46 000 zł
estymacja: 55 000 – 65 000 zł

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

„Prawdziwą pasję  malarską Axentowicza był portret pastelowy; w tej też technice stał 
się prawdziwym perfekcjonistą.”(…) . Interesowały go zarówno wielkie, posągowe 
piękności, jak świeże twarze młodych chłopek i miejskich gryzetek”

S. Krzysztofowicz-Kozakowska, Ouevre Teodora Axentowicza, [w:]  
Teodor Axentowicz 1859–1938 [kat. wyst.], Kraków 1998, s. 12–13

Kompozycje przedstawiające młodą dziewczynę ze starcem,  podobnie jak obrazy 
zatytułowane „Wizja – wspomnienie” to szczególny temat w twórczości Axentowicza do 
którego wielokrotnie wracał. Pierwsze prace namalował około 1900 roku i kontynuował je 
do lat trzydziestych.  Kilka z nich znajduje się w zbiorach muzealnych (m.in. w Muzeum 
Śląskim w Katowicach, Muzeum Okręgowe w Białymstoku, Muzeum Sztuki w Łodzi 
czy w Lwowskiej Galerii Sztuki we Lwowie) 

Starzec z dziewczyną, ok. 1920 r. 
(pastel, tektura, 72 × 51 cm), zbiory 
Lwowskiej Galeria Sztuki w: Tedor 
Axentowicz. Ormianin polski. [katalog 
wystawy}, PGS Sopot, 2014, s. 63
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10
Stanisław Ignacy Witkiewicz
(1885 Warszawa – 1939 Jeziory na 
Polesiu)

Portret Wandy Marii 
Skarżyńskiej z d. Romm, 
6 I 1917 r. 

pastel, papier brązowy naklejony na 
tekturę, 59 × 43 cm
sygn. i dat. p. g.: Ignacy Witkiewicz/ 
1917 6/I.
na odwrocie u góry pośrodku: N 12. 
Witkiewicz 1917 Petersburg / Portret 
Pani Skarżyńskiej / własność / [pieczątka:] 
TADEUSZA SKARZYNSKIEGO

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny Skarżyńskich
Kolekcja prywatna, Polska

Obraz posiada ekspertyzę  
dr Anny Żakiewicz

cena wywoławcza: 88 000 zł
estymacja: 120 000 – 130 000 zł

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

Witkacy sportretował Skarżyńską podczas swojego pobytu w Petersburgu, gdzie przyjechał 
w 1914 roku do rodziny ojca. Wówczas wstąpił do armii carskiej i trafił do ekskluzywnego 
Pawłowskiego Pułku Leibgwardii, który został wysłany na front w 1915 roku. Po słynnej 
krwawej walce w 1916 r. z armią austriacką pod Witonieżem został ranny i ewakuowany do 
Petersburga. (…) Na front więcej nie wrócił, ale „za męstwo i odwagę” został odznaczony 
orderem św. Anny IV stopnia i awansowany do rangi porucznika. Z armii carskiej wystąpił 
w połowie listopada 1917 roku i zgłosił się do dyspozycji Naczelnego Polskiego Komitetetu 
Wojskowego. W międzyczasie był świadkiem obu rewolucji, jakie wybuchły w Rosji w 1917 
roku – lutowej i październikowej – głównie jednak przebywał na zwolnieniach lekarskich 
i urlopach. Prawdopodobnie dzięki temu udało mu się nie tylko przeżyć tę zawieruchę 
dziejową, ale nawet kontynuować przerwaną przez udział w działaniach wojennych twórczość 
artystyczną.
 W Petersburgu bowiem, już w 1915 roku zaczął wykonywać portrety z użyciem barwnych 
pasteli. Była to także działalność zarobkowa, dzięki której uzyskiwał całkiem przyzwoity 
dochód. Portretował zarówno kolegów z wojska, jak i petersburskie „wyższe sfery”, w tym 
– dość liczną tamtejszą Polonię, do której należała rodzina Skarżyńskich.
 (…) Wanda Skarżyńska (1892-1967) była aktorką, żoną aktora i reżysera, Tadeusza 
Skarżyńskiego (1886-1944). Oboje przebywali w Petersburgu w latach 1915-1917, 
gdzie Tadeusz występował w Teatrze Ludowym. Następnie wyjechali do Finlandii. W latach 
1910-1911 Wanda grała w Teatrze Miejskim w Krakowie, a w 1911-1914 występowała 
w Wilnie oraz w Petersburgu, gdzie po wybuchu wojny prawdopodobnie kontynuowała swoją 
karierę aktorską. Z uwagi na bliskie związki Witkacego z Teatrem Polskim w Petersburgu 
(późniejszy mąż jego ciotki, Jadwigi Jagminówny, biznesmen Leon Reynel wspierał teatr 
finansowo) artysta dobrze znał te kręgi.  
 Po wojnie Skarżyńscy wrócili do Polski, grali w teatrach w Warszawie, Mińsku Litewskim, 
Grodnie, Bydgoszczy, Płocku i w wielu innych polskich miastach. W latach 1927-1929 
Tadeusz był nawet dyrektorem Teatru Miejskiego w Płocku. W czasie II wojny światowej 
działał w tajnych organizacjach wojskowych, w 1944 został aresztowany przez gestapo 
i zmarł w więzieniu w Radomiu. 
 O Wandzie w 1923 roku pisano, że „rozporządza techniką aktorską i posiada w głosie nutę 
szczerego liryzmu, a w scenach dramatycznych ujawniła siłę i temperament”. W czasie wojny 
była więźniarką obozu dla kobiet w Ravensbrück, po 1945 roku pracowała w administracji 
związków zawodowych. Niestety, większość prac Witkacego z czasów petersburskich uważa 
się za zaginione, więc ujawnienie każdej z nich, dotąd nieznanych, jest ważnym wydarzeniem 
rzucającym dodatkowe światło na ten okres życia i twórczości artysty (…)

Cytowane fragmenty pochodzą z ekspertyzy dr Anny Żakiewicz z 2018 r. 
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11
Wojciech Gerson 
(1831 Warszawa – 1901 tamże)

Pejzaż ze skałami, 1853 r. 

ołówek, papier, 19,5 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: WG/dnia 9 sierpnia 
1853 r.

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 4 500 – 5 500 zł

Studiował na Oddziale Architektury warszawskiej SSP, po roku przeniósł się na Wydział 
Malarstwa, gdzie uczył się pod kierunkiem C. Breslauera i M. Zaleskiego. Należał do tzw. 
„cyganerii malarskiej”. W 1851 r. ukończył z wyróżnieniem studia i otrzymał dwuletnie 
stypendium w ASP w Petersburgu. Był uczniem A. T. Markowa i W. I. Grigorowicza. Po 
dwuletnim pobycie w Paryżu wrócił do Warszawy. Dużo podróżował, odwiedzając m.in. 
Włochy, Pragę, Wiedeń, Berlin. Często przebywał w Zakopanem. Aktywnie uczestniczył 
w polskim życiu artystycznym. W 1858 r. założył własną pracownię, w której uczyli się 
m.in.: Józef Simmler, Franciszek Kostrzewski, Władysław Bakałowicz. Był współtwórcą 
Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W 1871 roku rozpoczął pracę pedagoga 
w warszawskiej Klasie Rysunkowej. Był nauczycielem szeregu polskich artystów, do którego 
należeli: Edward Okuń, Józef Pankiewicz, Józef Chełmoński, Władysław Podkowiński, Leon 
Wyczółkowski. Stale utrzymywał kontakty z Akademią Petersburską, która w 1878 r. nadała 
mu tytuł profesora. Uczestniczył w wielu wystawach w Europie i USA. Tematyka jego obrazów 
to sceny wiejskie i pejzaże. Po upadku Powstania Styczniowego podjął tematykę historyczną. 
Uprawiał również malarstwo ścienne i ołtarzowe, był ilustratorem, krytykiem i publicystą.
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12
Antoni Kozakiewicz 
(1841 Kraków – 1929 tamże)

Portret chłopca, 1876 r. 

ołówek, kredka, papier, 36,5 × 30,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. i dat. p. d.: A.K./ 1876 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 8 000 zł

Początkowo uczył się u Maksymiliana Cerchy, następnie naukę kontynuował w Krakowie 
w SSP pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza i F. Szynalewskiego. Naukę kontynuował w akade-
mii 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 sceny rodzajowe, portrety, pejzaże, a także obrazy o treściach 
historycznych, zwłaszcza motywy z powstania styczniowego, w którym sam brał udział. 
Odznaczony medalami na wystawach, m. in. w Wiedniu, Monachium i Berlinie. Bardzo 
popularny w Niemczech, Austrii, Stanach Zjednoczonych i Anglii.



26 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

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

13
Jacek Malczewski 
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Szkice postaci (praca 
dwustronna)

ołówek, papier, 22 × 28 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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14
Jacek Malczewski 

(1854 Radom – 1929 Kraków)

Głowa dziecka, 1916 r. 

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

dat. śr. p.: 1916/listopad/27

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

15
Jacek 

Malczewski 
(1854 Radom – 

1929 Kraków)

Szkice 
postaci, koni, 
zapiski (praca 

dwustronna)

ołówek, papier, 
20 × 34 cm w świe-

tle passe-partout
okrągła pieczęć: ZE 
ZBIORÓW MARJI 
MALCZEWSKIEJ 

oraz nr 426

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja: 
2 000 – 2 500 zł
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16
Jan Piotr Norblin de la Gourdaine 
(1745 Misy- Faut- Yonne – 1830 Paryż)

Przekupień trucizny  
na szczury, 1781 r. 

akwaforta, papier bibułkowy, 
10,8 × 5,6 cm (odcisk płyty), 
11,5 × 6,6 cm (arkusz)
sygn. i dat. l. g.: Nf. 1781 (zatarte)

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 – 1 200 zł

Artysta malarz-grafik, pochodzenia francuskiego. Studia artystyczne odbył w Paryżu, po-
czątkowo u malarza Francesca Casanovy. Następnie od 1769 roku uczył się w Académie 
Royale de Peinture et de Sculpture. W latach 1770–1771 uczęszczał jeszcze do École 
Royale des Eléves Protegés. Od 1772 roku pracował dla księstwa Izabeli i Adama Kazimierza 
Czartoryskich, z którymi w 1774 roku przybył do Polski. Początkowo pracował jako nauczyciel 
dzieci swoich mecenasów, by w końcu zostać ich nadwornym artystą, przyjmującym różne 
zlecenia. Zajmował się m.in. malarstwem sztalugowym, pracami dekoracyjnymi w pałacach 
w Powązkach i Puławach. Przed 1790 rokiem otworzył w Warszawie własną pracownię, 
w której nauki pobierali między innymi Michał Płoński, Aleksander Orłowski. Pracował również 
na dworze króla Stanisława Augusta. W 1804 roku powrócił do Francji, a od 1807 roku 
mieszkał w Paryżu. Norblin zasłynął przede wszystkim jako wybitny rysownik i grafik, chociaż 
w jego artystycznym ouvre nie zabrakło wybitnych malowideł olejnych. W swoich rysunkach 
skupiał się przede wszystkim na przedstawieniach scen rodzajowych – były to scenki z życia 
codziennego na ulicach miast, typy uliczne, scenki oraz postaci o charakterze karykaturalnym; 
uwieczniał również ważne wydarzenia historyczne dla Polski (m.in. sceny z zaprzysiężenia 
Konstytucji 3 Maja). W grafikach (znanych jest 94 płyt, głównie akwafort), w których bardzo 
silnie nawiązywał do techniki oraz sposobu operowania światłem przez mistrza Rembrandta, 
przedstawiał liczne portrety, studia głów i postaci, pejzaże oraz sceny historyczne. Obrazy, 
rysunki i ryciny autorstwa Norblina znajdują się w licznych polskich i francuskich muzeach. 
Największy zbiór rycin należy do zbiorów paryskiej Bibliothèque Nationale.
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17
Jan Piotr Norblin de la Gourdaine 
(1745 Misy-Faut-Yonne – 1830 Paryż)

Sześć akwafort

I, II) Pastuszek, 1777 r. 
akwaforta, papier bibułkowy, 5,3 × 2,6 cm 
(odcisk płyty), 7 × 4,2 cm (arkusz) 
sygn. i dat. l. śr.: N 1777
III) Orlandini, 1787 r. 
akwaforta, sucha igła, papier bibułkowy, 
8,2 × 7 cm (odcisk płyty), 9,8 × 9 cm 
(arkusz) 
sygn. i dat. l. g.: N. f. 1787
IV) Popiersie mężczyzny w kołpaku z pió-
rem, 1778 r.
akwaforta, papier bibułkowy, 2,8 × 2,4 cm 
(odcisk płyty), 3 × 3 cm (arkusz)
sygn. l.śr.: N./ 1778 
V) Głowa szlachcica w kołpaku
akwaforta, papier bibułkowy, 2,6 × 2,2 cm 
(odcisk płyty), 3,5 × 3 cm (arkusz)
VI) Chory drwal
akwaforta, papier bibułkowy, 7,3 × 5,5 cm 
(odcisk płyty), 9 × 7 cm (arkusz)

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

I II III

IV V

VI
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18
Stanisław Kubicki 
(1889 Ziegenhain – 1942 Berlin)

Portrety rodziców (sześć prac)

węgiel, papier, 35–37 × 24–29 cm  
oraz 9,5 × 12,5–15 cm 
w świetle passe-partout
widoczne przedarcia papieru 

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

Malarz, grafik i poeta, mąż artystki Margarete Schuster. Uzyskał wszechstronne wykształcenie 
z nauk przyrodniczych, architektury i sztuki studiując w Königliche Kunsthochschule. Całe 
jego życie i kariera twórcza oscylowały pomiędzy dwoma ośrodkami – Berlinem i Poznaniem. 
Kubicki wraz z żoną byli ważnymi łącznikami pomiędzy niemiecką grupą artystyczną Die 
Aktion a polskim ugrupowaniem Bunt, do którego od początków jej istnienia należeli jako 
współzałożyciele. Twórczość Kubickiego przechodziła transformację od ekspresjonizmu w kie-
runku abstrakcjonizmu. W początkowej stylistyce obwodził obiekty wyrazistą linią, stosował 
uproszczoną, kanciastą formę i kontrastowo zestawiał czerń z bielą, w późniejszym okresie 
jeszcze bardziej modyfikował przedmioty realne, będące punktem wyjścia do abstrakcyjnej 
formuły. Lata 1926 – 1933 zaowocowały powstaniem dużych cykli prac poświęconych faunie 
i florze, które według krytyki ocenione zostały jako kontynuacja eksperymentów formalnych 
zapoczątkowanych przez Franza Marca i Lyonela Feiningera. Dorobek artystyczny Kubickiego 
został skatalogowany przez jego syna i obejmuje 340 dzieł.
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19
Józef Mehoffer 
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Córeczka Kazimierza 
Stryjeńskiego, 1893 r. 

ołówek, papier, 30 × 21,5 cm 
opisany u dołu: (Córeczka Kazimierza 
Stryjeńskiego/Paryż 1893 poniżej 
powtórzony: Paryż 

Kazimierz Stryjeński (pseud. Kazimierz de 
Tarnawa) żył w latach 1853–1912. Histo-
ryk, anglista, profesor Sorbony. Mieszkał 
w Paryżu. W latach 1892–93 gościł Józefa 
Mehoffera z którym wiele lat korespondował. 
Podczas tego pobytu Mehoffer narysował 
prezentowany porter córeczki Kazimierza 
– Marii.

Proweniencja:
Kolekcja rodziny artysty.
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 roku 
wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 roku, 
gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim oraz 
Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce. 
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle.
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20
Juliusz Kossak 
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

Południowy odpoczynek, 1886 r. 

akwarela, papier, 28,5 × 41,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. d.: Juliusz Kossak/ 1886 
poniżej pieczęć lakowa z herbem Kossaków 
Lis – częściowo zatarty, na odwrocie opis: 
Akwarela mojego ś.p. Ojca Juliusza / 
Południowy odpoczynek / Stwierdzam aut

Analogiczna kompozycja z 1895 roku – z ty-
tułem Południe robotnika reprodukowana 
w: Kazimierz Olszański, Juliusz Kossak, 
Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
– Łódź 1988, il. 692.

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Studiował prawo na Uniwersytecie Lwowskim, jednocześnie pobierając lekcje rysunku 
u J. Maszkowskiego. Korzystał ze wskazówek artystycznych P. Michałowskiego. W latach 
1853–55 mieszkał w Warszawie, po czym wyjechał na kilka lat do Paryża, gdzie oddziałał na 
niego kontakt z twórczością H. Verneta. Po powrocie do Warszawy w roku 1860 artysta otwo-
rzył własną pracownię, podjął też wieloletnią współpracę z Tygodnikiem Ilustrowanym. Wiele 
podróżował, m.in. do Monachium, gdzie podjął studia w pracowni F. Adama. W roku 1969 
osiadł w Krakowie. Artysta najchętniej podejmował w swej twórczości tematy batalistyczne; 
malował epizody z bohaterskich dziejów narodu i tematy związane z życiem szlacheckiego 
dworu, przy czym istotnym motywem był koń, malowany przez niego z wielkim znawstwem. 
Historia i literatura polska stanowiły dla artysty niewyczerpane źródło tematów. Celował 
szczególnie w technice akwareli. W latach 70-tych zaczął tworzyć cykle ilustrujące dzieje 
rodów szlacheckich. Swoje prace prezentował na wielu wystawach, m.in. w TPSP w Krakowie, 
Lwowie i Poznaniu, ponadto w warszawskim TZSP, salonach J. Ungera i A. Krywulta, a także 
za granicą – w Paryżu, Monachium, Wiedniu, czy w Berlinie.
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21
Julian Fałat 
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Osiek, 1913 r.

akwarela, papier, 52,5 × 99 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d. JFałat/Osiek 1913
powyżej w prostokątnej ramce numer 
inwentarzowy: 945

cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 100 000 – 120 000 zł

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

Jestem myślą  
w ukochanym Osieku...

Fałat



W życie i twórczość Juliana Fałata nierozerwalnie wpisały się dwie miejscowości: położone w województwie śląskim wsie Osiek i Bystra. 
Choć to Bystra stała się ostatecznie życiową przystanią dla artysty, Osiek na stałe zagościł w sercu malarza. Tam wielokrotnie powracał 
szukając inspiracji, tam mieli swój majątek jego serdeczni przyjaciele – Oskar Rudziński i jego małżonka Gabriela z Wrotnowskich Rudzińska. 
Notabene, Oskar Rudziński pomógł Fałatowi w nabyciu domu w Bystrej, a spowinowacona z Rudzińskimi Gabriela z Brezów Wrotnowska 
zapoznała artystę z Marią Luizą Comello de Stuckenfeld, z którą wszedł w związek małżeński w 1900 roku. Pobyty w Osieku były okresami 
niezwykle płodnymi w twórczości artysty. Na płótnach uwieczniał podobizny Rudzińskich, tamtejszy drewniany kościół i kapliczkę, ale 
przede wszystkim, będąc z zamiłowania pejzażystą, fascynował go osiecki krajobraz. W technice akwarelowej przedstawiał stawy Mały 
i Duży Bonar, niejednokrotnie z zamieszkałym w ich szuwarach ptactwem, pasy drzewostanów, brzozy chylące się nad kanałem.. Pierwszą 
zachowaną pracą poczynioną w Osieku jest Krajobraz zimowy datowany na 1891 rok. Nostalgiczny stosunek Fałata do tej miejscowości 
najdobitniej wyrażają słowa artysty zawarte w korespondencji adresowanej do Gabrieli z Wrotnowskich Rudzińskiej:
 Jestem myślą w ukochanym Osieku i oglądam z przyjemnością (inni także z przyjemnością oglądają) brzozę z nad kanału i rybitwy 
przy spuszczaniu wody z Bonara Wielkiego i inne szkice z Osieka…; Tak bym znów coś namalował ze stawów! (…) Wyobrażam sobie jak 
tam w Osieku i Łękach musi być pięknie w epoce kwitnięcia bzów…; Myślę ciągle o Osieku i o tych polskich lagunach, które przez tyle lat 
inspirowały moją sztukę…; Tak chciałbym zobaczyć kochane osieckie stawy, które tu ciągle choć w pamięci obmalowuję… (Listy Fałata 
do Rudzińskiej z lat 1921-1929, cyt. za: T. Dudek Bujarek, Julian Fałat- życiorys pędzlem zapisany, Bielsko-Biała 2017, s. 158).
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22
Tadeusz Makowski 
(1882 Oświęcim – 1932 Paryż)

Parę kwiatuszków na imieniny 

akwarela, tusz, papier, 20 × 13 cm 
w świetle passe-partout
u dołu dedykacja: parę kwiatuszków /na 
imieniny
na odwrocie dalszy fragment życzeń: prze-
syłam wiele serdecznych /słów i życzenia/
Wszystkiego najlepszego/w dniu tak nam/
miłych imienin/szczerze oddany/Makowski

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 12 000 zł – 18 000 zł

W latach 1903–1908 studiował malarstwo u J. Mehoffera i J. Stanisławskiego w krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. W latach 1907 i 1908 podrożował do Włoch, a w 1914 r. zwiedził 
Kijow. 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. wrocił do Paryża, skąd wyjeżdżał 
do Owernii, Holandii i Belgii. We wczesnym okresie tworczości inspirował się malarstwem 
P. Puvis de Chavannes’a. Od około 1911 w jego obrazach uwidoczniła się fascynacja 
kubizmem, zaś w latach poźniejszych inspiracje dawnym malarstwem holenderskim i polską 
sztuką ludową. Z czasem artysta coraz bardziej upraszczał formę, dochodząc do stworzenia 
„własnego systemu znakow plastycznych”. Wielokrotnie wystawiał swoje prace w ramach 
prezentacji polskiej sztuki na świecie. Przez krytykę zaliczany do najwybitniejszych polskich 
malarzy XX wieku.

przesyłam
wiele serdecznych
słów i życzenia
Wszystkiego najlepszego 
w dniu tak nam
miłych imienin
szczerze oddany

Makowski
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23
Mela Muter 
(1876 Warszawa – 1967 Paryż)

Pejzaż z Villeneuve-les-Avignon

akwarela, papier, 33 × 48,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Muter

cena wywoławcza: 19 000 zł •
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Malarka, nieformalnie związana z kręgiem artystycznym École de Paris, członkini paryskiego 
Societé Nationale des Beaux-Arts. Odbyła roczny kurs w Szkole Rysunku i Malarstwa dla 
Kobiet M. Kotarbińskiego w Warszawie. Do Paryża wyjechała w 1901 r. Uczęszczała do 
Académie Colarossi i Académie de la Grande Chaumiere. Wyczulona na piękno natury, 
malarstwa pejzażowego uczyła się podczas licznych plenerów w Bretanii i Hiszpanii. Na tę 
dziedzinę jej twórczości wpływ miała fascynacja malarstwem P. Cezanne’a oraz V. van Gogha. 
Malowała fowizujące widoki znad Sekwany i z południowej Francji: porty, barki cumujące przy 
nabrzeżach, holowniki, piętrzące się na wzgórzach miasteczka i góry schodzące do morza. 
Przestrzeń budowała za pomocą zgeometryzowanych, masywnych brył budynków, sprawnie 
łącząc je z formami przyrody. Dzięki urozmaiconej, soczystej palecie barw i miękkiemu 
modelunkowi znakomicie oddawała gorący klimat Południa. W swej twórczości również 
często sięgała po motywy związane z macierzyństwem, nędzą oraz starością. Malowała 
także martwe natury.

„Piękne pejzaże tak bardzo urzekają, że ma się ochotę odtworzyć je dokładnie, 
bez swego własnego ich przetwarzania. W przypadku „niewdzięcznej natury” 
próbuje się je natomiast interpretować, kształtować według swej woli. Nie ma 
się wtedy zawrotów głowy i zachowuje się zimna krew, aby bryły, odpowiednie 
walory, kolory umieszczać na właściwych miejscach, wyznaczanych przez sztukę.”

M. Muter,  Wspomnienia, [w:] J. Malinowski, B. Brus-Malinowska W kręgu 
École de Paris: malarze żydowscy z Polski, Warszawa 2007, s. 40.

„[...] Obrazy p. M. Muterowej znalazły się na poczesnym miejscu, w pierwszej 
sali. [..] pejzaże z Południa żyją własnym życiem niezwykle skupionem, jędrnem 
i bolesnem w swem napięciu, a przecież bez śladu rezygnacji czy biernej rozpaczy 
[...]”.

E. Woroniecki, Artyści polscy w Paryskim Salonie,  
„Tygodnik Ilustrowany” 1924, nr 7, s. 100.
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24
Wacław Borowski 
(1885 Łódź – 1954 tamże)

Dzieci z owieczką i psem

pastel, ołówek, papier, 35 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: W. Borowski

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

Po ukończeniu szkoły średniej w Łodzi przeprowadził się do Krakowa, gdzie w latach 
1905–1909 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w pracowni Józefa Mehoffera. Jed-
nocześnie studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po ukończeniu nauki 
wyjechał do Paryża, gdzie przebywał do 1913 roku. Tam też uczył się malarstwa kopiując 
dzieła dawnych mistrzów. Odbył kilka podróży do Włoch oraz do Szwajcarii. Po powrocie 
do kraju zamieszkał w Warszawie. W latach 1927–1933 sprawował posadę profesora 
w Instytucie Sztuk Plastycznych. Był postacią bardzo aktywną w środowisku artystycznym. 
Przynależał do grupy „Rytm”, której był współzałożycielem i prezesem. Był również członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz Stowarzyszenia Grafików „Ryt”. Borowski był 
artystą wszechstronnym. Zajmował się zarówno malarstwem sztalugowym i ściennym. 
Tworzył również w technikach graficznych. Był autorem projektów plakatów oraz ilustracji. 
Ponad to współpracował z Teatrem Polskim oraz operą warszawską jako scenograf. Jego 
prace znajdują się w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie.

Elementy klasycyzmu pojawiają się w twórczości większości członków Rytmu, a w szcze-
gólności w pracach założycielskiej grupy. Są charakterystyczną cechą malarstwa Wacława 
Borowskiego (…). Jednakże klasycyzm rytmistów rożni się zasadniczo od tego, co mogliśmy 
obserwować wcześniej. Husarski pisze: „rożni się tym między innymi, że wzorem jest teraz 
sztuka wczesnych okresów klasycznych: wczesnego odrodzenia, po trosze Grecji przed 
idjaszowskiej (…). u Borowskiego łączy się on z dążnością do harmonijnej, bardzo zrówno-
ważonej i bardzo dekoracyjnej kompozycji brył i kolorów, chwilami z lekka przypominając 
spokojną i jasną twórczość Poussaina.”

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm:  
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy,  

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 151.

Borowski reprezentował klasycyzujący nurt w polskim malarstwie lat 20. I 30., jednocześnie 
określił swój własny styl doskonale wyrażający estetykę dwudziestolecia międzywojennego. 
W latach przynależności do rytmistów szczególne więzi przyjaźni łączyły go z Eugeniuszem 
Zakiem. Opracowywali podobne motywy o idyllicznym wyrazie, lirycznym nastroju i ale-
gorycznych treściach. Podobnie również stylizowali pejzaż i postaci ludzi, redukując rysy 
twarzy (…) Borowski stosował pastelową kolorystykę. Formy wydobywał poprzez subtelny 
światłocieniowy modelunek. (…) W jego przedstawieniach pojawiają się również wątki 
mitologiczne, alegorie por roku i etapów życia ludzkiego…

A. Zabiegałowska-Sitek, Warszawskie Stowarzyszenie Artystów Polskich Rytm:  
prace rytmistów w zbiorach Muzeum Historycznego m. st. Warszawy,  

„Almanach Muzealny” t. 7, 2013, s. 173–174.
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25
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Rocamadour, 1933 r.

akwarela, papier 31,5 × 44,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn., dat. opisany l. d.: Hayden/
Rocamadour 1933

cena wywoławcza: 16 000 zł •
estymacja: 20 000 – 22 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne'a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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26
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż z rzeką, lata 30-te XX w.

gwasz, papier, 31 × 45 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Hayden

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 15 000 – 22 000 zł
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27
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Suszenie sieci

pastel, papier 26 × 35 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: J.Zucker

Reprodukowany:
Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, 
Warszawa 2011, s. 40.

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

Studiował w szkole artystycznej „Becalel” w Jerozolimie. Po I wojnie światowej osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie Julien i Académie Colarossi. W 1922 r. 
wyjechał do Nowego Jorku, który stał się, naprzemiennie z Paryżem, miejscem jego zamiesz-
kania. Odbył szereg podróży, m.in. do Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Meksyku i Izraela. Okres 
II wojny światowej spędził w Stanach Zjednoczonych; w 1947 r. osiedlił się w podparyskim 
Arcueil. Od 1928 r. brał udział w paryskich Salonach – Jesiennym i Tuilleries. Wielokrotnie 
eksponował swoje prace w Nowym Jorku. Malował pejzaże, portrety, sceny rodzajowe 
i martwe natury, w których dał się poznać jako doskonały kolorysta, operujący jasną paleta 
barwną i impastem.
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28
Alicja Halicka
(Kraków 1894 – Paryż 1975)

Chocolat M

akwarela, papier, 30 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Halicka

cena wywoławcza: 21 000 zł •
estymacja: 30 000 – 35 000 zł

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Następnie, 
od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod kierunkiem 
M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 roku brała udział w paryskich Salonach. Była 
artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekoratorstwem, 
scenografią, projektowaniem kostiumów. Wystawiała w wielu galeriach europejskich. 
W 1928 r. reprezentowała sztukę École de Paris na Biennale w Wenecji. Miała też kilka 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, Londynie, Nowym Jorku. Sztuka jej ewoluowała 
od początkowych wpływów kubizmu, przez zainteresowanie kolażem ku poetyckim, lirycznym 
w nastroju przedstawieniom, chętnie wykonywanym techniką akwareli. Tematami prac 
artystki były portrety, pejzaże, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Początkowa przewaga 
ciemnych barw, z czasem ustąpiła pastelowej tonacji.
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29
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Mężczyzna przy stole

tempera, papier, 73 × 71,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: S. Eleszkiewicz

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

Malarz, w którego centrum zainteresowań były przedstawienia figuralne i portrety, poddane 
właściwej artyście manierze stylizowania formy. Pierwsze wprawki malarskie rozpoczął 
już w wieku ośmiu lat uczęszczając na zajęcia plastyczne prowadzone przy warszawskim 
muzeum, jednak malowane akwarelą martwe natury nie potrafiły przyciągnąć jego uwagi 
na dłużej. Właściwą edukację artystyczną rozpoczął w 1914 r. w Szkole Sztuk Pięknych 
w Mirogrodzie, której ukończenie przerwało widmo wojny. W 1918 r. Eleszkiewicz wstąpił 
ochotniczo do oddziału kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został 
ciężko ranny, schronienie znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kon-
tynuował studia malarskie. Wiele podróżował, był m.in. na Ukrainie, w Neapolu, Persji 
i w Rzymie. Podczas pobytu w Neapolu trudnił się jako dekorator w pracowni ceramicznej. 
Tam też w 1922 r. została zorganizowana pierwsza wystawa gwaszy i rysunków jego 
autorstwa. W 1923 roku związał swoje życie z Paryżem, gdzie mieszkał aż do śmierci. 
W latach 1927–1945 pracował u witrażysty, J. Gudina. Wielokrotnie wystawiał swoje prace 
na Salonach (1926, 1928) i w galeriach m.in. Galerie d'Art Du Montparnasse (1930), Galerie 
Drouot Provenace (1945). W swojej twórczości głównie skupiał się na przedstawieniach 
figuralnych, a także i pejzażach. W jego dorobku artystycznym odnaleźć można liczne 
przykłady męskich portretów indywidualnych, jak i grupowych: mężczyźni siedzący przy stole, 
grający w bilard, przechadzający się. Często pojawia się również motyw szermierza i koni, 
które z taką lubością malował w wieku młodzieńczym. Podejmował również tematy religijne, 
przedstawiając Ukrzyżowanego Chrystusa. Eleszkiewicz malował w sposób zamaszysty, 
syntetyzując formę obwiedzioną mocnym konturem. Swoje kompozycje często budował 
przygaszoną paletą barw, zdominowaną prze brunatne brązy i zielenie. Obecnie jego obrazy 
znajdują się w zbiorach prywatnych w Paryżu i w Stanach Zjednoczonych.

„W mych tematach poszukuję ekspresji, aż do ekspresji przedmiotów włącznie. Lubię np. 
przedstawiać w pejzażu o pochylonych domach człowieka biegnącego z zastawą na herbatę 
o wielkiej rozmaitości przedmiotów. Lub cukiernika z ogromnym ciastem w postaci wieży, 
kroczącego również w opustoszałym zupełnie mieście. Albo proboszcza idącego krokiem mało 
właściwym dla duchownego, sprzedawcę gazet, ludzi siedzących przy stołach lub pijaków 
o charakterze apaszów z rue de la Gaité, ogólnie biorąc typy ze społecznych dołów. Lecz 
moi tematem ulubionym były głowy apaszów i głowy ludzi w ogóle. W tych głowach właśnie 
poszukiwałem ekspresji, owej ekspresji nieskończoności, aspektu tajemniczości również.”

Stanisław Eleszkiewicz – Szkic autobiograficzny, fragm., [w:] Stanisław Eleszkiewicz,  
kat. wyst., Lipert Gallery, Nowy Jork 1986.
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30
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutowo k. Połtawy – 1963 Paryż)

Portret kobiety w kapeluszu

pastel, papier, 64 × 52,5 cm 
w świetle oprawy
sygn. p. d.: S. Eleszkiewicz

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 17 000 zł



49AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

31
Pinchus Kremegne
(1890 Zaloudock – 1981 Céret)

We wnętrzu

akwarela, ołówek, papier,  
48 × 63,7 cm
sygn. p. d.: Kremegne  

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000

Francuski malarz pochodzenia rosyjsko-żydowskiego, związany z École de Paris. W latach 
1909–12 kształcił się w wileńskiej Szkole Sztuk Pięknych. W 1912 roku przeniósł się do 
Paryża. Tu dołączył do grona malarzy Montparnasse. Zapoznał się z Chagallem, Legerem, 
Tsadkinem, Modiglianim, Derainem. Początkowo zajmował się rzeźbą; w 1914 r. wystawił 
trzy prace rzeźbiarskie w Salon des Indépendants. W 1915 roku zwrócił się ku malarstwu. 
Podczas I wojny światowej mieszkał w Paryżu. W 1918 r. Osiadł w Ceret, podróżował 
do Paryża, a w latach dwudziestych wiele podróżował (Korsyka, Szwecja). W twórczości 
malarskiej Krémegne widać wyraźne inspiracje twórczością Cezanne’a i Van Gogha. Malował 
przedstawienia martwych natur, widoki z okolic Ceret, paryskie weduty, portrety, akty. 
Początkowo artysta sięgał po bardziej brunatną, stonowaną paletę barw; potem ją rozjaśnił. 
Za życia artysty miały miejsce jego wystawy indywidualne, w Paryżu oraz w Londynie, 
Filadelfii, Lozannie, Genewie. Jego obrazy znajdują się między innymi w Muzeum Sztuk 
Pięknych w Béziers, Muzeum Sztuki w Tel Awiwie, Muzeum Sztuk Pięknych im. Puszkina 
w Moskwie, Muzeum Sztuk Pięknych w Melbourne.
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32
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Pierroci, 1934 r.

ołówek, papier, 56 × 40 cm
sygn. i dat. l. g.: J. Lambert-Rucki 1934

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 17 000 – 20 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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33
Ludwik Lille
(1897 Podwołoczyska – 1957 Paryż)

Chór

węgiel, papier, 34,5 × 42,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: L.Lille

cena wywoławcza: 2 800 zł •
estymacja: 4 000 – 6 000 zł

Malarz oraz grafik, samouk, nie ukończył szkoły artystycznej, sztukami plastycznymi inte-
resował się już od wczesnej młodości. Awangardowe kierunki poznawał za pośrednictwem 
niemieckich wydawnictw i dzięki znajomości z malarką Zofią Vorzimmer. Początkowo, tuż 
po I wojnie światowej związał się z Formistami, z którymi wystawiał swoje prace w Krako-
wie, Warszawie i Lwowie. Ekspresjonizm poznawał w Niemczech, gdzie też uczestniczył 
w wykładach prowadzonych przez Paula Klee w Bauhausie. Za tematy swoich prac obrał 
martwe natury i sceny figuralne, w których obrazował zgromadzenia i obrzędy rodzinne, 
niejednokrotnie o żałobnym charakterze (serie „Kobiety lamentujące” i „Kobiety rozpaczające”). 
Charakterystyczne rysem tych prac był monochromatyzm uzyskany czarną kredką lub 
węglem oraz miękkim światłocieniem zarysowanie figur. W 1957 r. Galerie Zak w Paryżu 
zorganizowała pośmiertną wystawę artysty.
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34
Jean Lambert-Rucki
(1888 Kraków – 1967)

Czekający pies

pastel, papier, 32 × 25 cm 
w świetle passe-partout
w l. d.: J. Lambert-Rucki

cena wywoławcza: 3 200 zł •
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Malarz i rzeźbiarz, przedstawiciel awangardowego ruchu w sztuce. Pierwsze lekcje z arty-
stycznego rzemiosła pobierał w rodzinnym mieście, Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W 1911 r. wyjechał do Paryża, gdzie zapisał się na studia w Académie Colarossi. Na miejscu 
związał się z paryską bohemą, w tym z Chaimem Soutinem oraz Amedeo Modiglianim. 
Przynależał do kubistycznego ugrupowania artystów Section d’Or. Na przełomie dwóch dekad, 
twórczość artysty ewoluowała, w l. 20. były to przeważnie kompozycje wielopłaszczyznowe 
o wyraźnych podziałach, oparte na kontrastowych, intensywnych zestawieniach barwnych. 
W l. 30. stylistyka ta uległa formalnemu uspokojeniu, zaczęły się za to pojawiać elementy 
zaczerpnięte z malarstwa surrealistycznego. W rzeźbie Lambert-Ruckiego również zauważalne 
są kubizujące tendencje, wykonane przeważnie w drewnie lub brązie przedstawienia cechuje 
syntetyzująca forma, w której można dopatrywać się nawiązań do sztuki prymitywnej. Lata 
30. XX w. to również czas, w którym artysta skupił się na tematyce sakralnej, podejmując 
się realizacji monumentalnych figur i reliefów dla francuskich kościołów.
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35
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Pejzaż

litografia barwna, papier, 56 × 75 cm 
(arkusz)
sygn. ołówkiem p. d.: Hayden 
l. d. ołówkiem: épreuve d’ artiste  
(odbitka artysty)

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w Académie „La Palette” w Paryżu (od 1907 r.). Od 1908 r. często bywał w Bretanii (Doëlan, 
Pont-Aven i Le Pouldu), gdzie zetknął się z W. Ślewińskim. Utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. Lipchitzem, 
H. Matissem. Uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w Galerie Drouet, Galerie Rosenberg, Galerie 
Zborowski, Galerie Zak czy Waddington Gallery w Londynie. Retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’Art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-Arts 
w Rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-
-Aven i Ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne'a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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36
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Projekt kostiumu aktora teatru 
Variete

akwarela, papier, 41 × 33 cm 
w świetle passe-partout
sygn. śr. d.: H. Berlewi
praca po konserwacji

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 9 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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37
Leopold Gottlieb
(1883 Drohobycz – 1934 Paryż)

Posiłek, ok. 1927 r.

gwasz, papier, 35,5 × 26 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: l.gottlieb

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Malarz, grafik i rysownik, działający w Krakowie, Paryżu i Wiedniu. Studiował w latach 
1896–1902 w krakowskiej ASP u J. Malczewskiego i T. Axentowicza. Naukę kontynuował 
w Monachium, gdzie kopiował dzieła holenderskie w Starej Pinakotece. W 1904 r. zamieszkał 
na stałe w Paryżu. Był inicjatorem powstania krakowskiej Grupy Pięciu, w skład której 
weszli V. Hofman, M. Jakimowicz, J. Rembowski i W. Wojtkiewicz. W 1906 r. wyjechał do 
Jerozolimy. Objął tam katedrę malarstwa w Szkole Sztuki i Rzemiosła Bezalel. Po powrocie 
do Paryża w 1908 r. przebywał w kręgu artystów i krytyków. W czasie I wojny światowej 
walczył w szeregach dowodzonych przez Józefa Piłsudskiego. Zajmował się wtedy m.in. 
dokumentacją rysunkową wojskowego życia. Początkowo twórczość Gottlieba kształtowała 
się pod silnym wpływem młodopolskiej stylistyki. Portrety pochodzące z tego okresu charakte-
ryzuje pogłębiona analiza psychologiczna. Swoich modeli często umieszczał w nieprzeciętne 
kompozycje. W późniejszej fazie jego twórczości pojawiają się obrazy o tematyce biblijnej; 
często również odwoływał się do motywu pracy. Artysta doskonale operował plamami 
barwnymi oraz zdecydowanym konturem, przez co uzyskiwał efekt dynamiki. Na początku 
lat 20-tych malarz zwrócił się ku bardziej rozjaśnionej palecie barw, a jego kompozycje 
stawały się coraz bardziej spokojniejsze. Następnie artysta coraz częściej posługiwał różnymi 
odcieniami szarości, które wykorzystywał w przedstawieniach kobiet, z lekko zaznaczonymi 
rysami twarzy, przy ich codziennych czynnościach.
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38
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret mężczyzny, 1943 r.

ołówek, papier, 25 × 19 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: H. Berlewi/Nice, 1943
na odwrocie pieczęć atelier artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w Antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-Arts i École 
des Arts Décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do warszawskiej Szkoły Rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
Artistique Française, a także Association Internationale des Critiques d’Art (AICA). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. To tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotowego bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. Ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. Od tego czasu głównie malował portrety. Do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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39
Zygmunt Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale)

Bar micwa

akwarela, tusz, papier, 29 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Menkes

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Pochodził z ortodoksyjnej rodziny żydowskiej. Początkowo, w 1912 roku, studiował w Szkole 
Przemysłowej we Lwowie. W latach 1919–1922 naukę kontynuował w ASP w Krakowie. 
W 1922 r. uczył się w prywatnej pracowni A. Archipenki w Berlinie. W 1923 r. wyjechał 
do Paryża. Tam związał się z kręgiem École de Paris. Uczestniczył w paryskich Salonach, 
wystawiał również swoje prace w wielu paryskich galeriach. W 1930 r. pokazywał swe prace 
w Stanach Zjednoczonych: w Cleveland i Nowym Jorku. Eksponował swą twórczość także 
w Kanadzie i Anglii. W międzyczasie artysta często odwiedzał Polskę, należał do ugrupowań 
o kolorystycznej orientacji – „Nowa Generacja” i „Zwornik”. W roku 1935 wyjechał do 
Nowego Jorku, gdzie został już na stałe. Współpracował z Associated American Artists Gallery 
oraz French Art Gallery. Był wykładowcą w Art Students League. Artysta malował portrety, 
akty, sceny rozgrywające się we wnętrzach, martwe natury z kwiatami oraz pejzaże. Często 
podejmował tematykę żydowską. Operował miękkimi, swobodnymi pociągnięciami pędzla. 
Potem w jego kompozycjach wyłaniały się coraz silniej zaakcentowane kontury, kształty figur 
stawały się bardziej geometryczne. Prace artysty cechowała niezwykle ekspresyjna, bogata 
paleta barw, którą z czasem zaczął upraszczać.
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40
Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce k. Lwowa – 
1946 Wadowice)

Sztuka Polska, 1903 r.

litografia barwna, papier, 38 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na płycie l. d.: JÓZEF 
MEHOFFER/1903

Grafika wykonana na zamówienie wydaw-
cy H. Altenberga jako okładka albumu 
„Sztuka Polska. Malarstwo” wydanego we 
Lwowie w 1903 roku.
Praca reprodukowana m. in. w: Mieczy-
sław Wallis „Secesja”, wyd. Arkady, 1984, 
s.119.

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 – 2 000 zł

Zgodnie z rodzinną tradycją studiował na UJ prawo. Jednocześnie w latach 1887–1894 uczył 
się malarstwa w krakowskiej SSP u Jana Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. W 1889 
roku wyjechał do Wiednia. Studia artystyczne uzupełniał w paryskich Ecolé des Beaux-Arts 
i Académie Colarossi. Podróżował do Niemiec, Szwajcarii, Francji, Włoch. Duży sukces 
Mehoffer osiągnął w 1895 roku, kiedy to zdobył I nagrodę na międzynarodowym konkursie 
na projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu w Szwajcarii. Do Krakowa powrócił w 1896 
roku, gdzie pozostał na stałe. Pozostawał w bliskiej przyjaźni ze Stanisławem Wyspiańskim 
oraz Władysławem Ślewińskim. Mehoffer był członkiem założycielem Towarzystwa Artystów 
Polskich Sztuka, a następnie Towarzystwa Miłośników i Zabytków Krakowa. W 1905 roku 
został profesorem ASP w Krakowie. W malarskiej twórczości Mehoffer był wierny secesyjnej 
konwencji. Malował kompozycje symboliczne, rodzajowe; często uwieczniał widoki miejskie. 
Był znakomitym portrecistą – swoich modeli przedstawiał w dekoracyjnej secesyjnej stylistyce.
Projektował również wnętrza, meble, plakaty, znaczki. Współpracował z „Chimerą”. Zajmował 
się również grafiką użytkową. Tworzył w technice litografii, akwaforty, akwatincie, suchej igle
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41
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/Rumunia – 1938 Kraków)

Plakat III wystawy Towarzystwa 
Artystów Polskich SZTUKA, 1899

litografia, papier, 85,5 × 62 cm 
w świetle oprawy
sygn. monogramem wiązanym na płycie 
z prawej: TA
u dołu napis: III WYSTAWA.TOW.ART.POL.
SZTUKA w SAL-/LACH TOW-P.S.P. w SU-
KIENNICACH OD 18 CZER./DO 18 LIPCA 
WTPĘP 20 ct DLA CZŁON. T.P.S.P. 10 ct

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Rzemiosła malarskiego uczył się monachijskiej ASP, do której uczęszczał w latach 1878–1882, 
kształcąc się w pracowniach G. Hackla, A. Waguera i G. Benczura. W 1882 r. odbył podróż 
do Wenecji, a także do Paryża, gdzie uczył się w pracowni E. A. Carolusa-Durana. W Paryżu 
przebywał do 1895 r. zajmując się ilustrowaniem i kopiowaniem dzieł dawnych mistrzów. 
Po powrocie do Polski został powołany na stanowisko profesora SSP w Krakowie. Funkcję tę 
pełnił do 1934 r. Był również współzałożycielem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. 
Odbywał liczne podróże m.in. do Londynu, Włoszech, Stanów Zjednoczonych. W 1897 r. 
założył szkołę malarstwa przeznaczoną dla kobiet. W 1890 r. otrzymał członkostwo Societe 
Nationale des Beaux-Arts za portret W. Osławskiego. Posługiwał się przede wszystkim 
techniką olejną, a od 1890 r. używał również pasteli. W malarstwie artysty można zauważyć 
wpływ symbolizmu oraz secesji. Tematem swych obrazów artysta uczynił ludowe motywy 
kresowe, szczególnie sceny z życia Hucułów. Uznanie zdobył malując idealizowane wizerunki 
wytwornych, eleganckich dam oraz wdzięczne portrety dziecięce.
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42
Józef M. Ryszkiewicz 
(1856 Warszawa – 1925 tamże)

Czekiszki, 1882 r.

akwarela, papier 17,5 × 26,5 cm 
w świetle passe-partout 
sygn. l. d.: Józef MRyszkiewicz oraz 
opisany i dat. l. d.: Czekiszki/1882 

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

Początkowo uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej, pod kierunkiem Wojciecha Gersona, 
a od 1875 roku w petersburskiej Akademii, w pracowni batalistyki u B.P. Willewaldego. 
W latach 1878–82 kształcił się w pracowni Józefa Brandta; studia również uzupełniał 
w monachijskiej Akademii u A. Wagnera. Od 1882 roku związał się z Warszawą. W 1894 roku 
pod Warszawą w miejscowości Żanecin wybudował swoją pracownię z mieszkaniem. Był 
bardzo uznanym i cenionym malarzem. Pracował również jako ilustrator w warszawskich 
tygodnikach. Zdobywał liczne nagrody m.in. za obraz „Zbieranie rannych” w 1891 roku 
otrzymał I nagrodę w Konkursie im. Józefa Kuryerowa w TZSP. W latach 1900–1912 
Ryszkiewicz był prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. W latach 1897–1901 
wystawiał w TPSP w Krakowie. Uprawiał malarstwo plenerowe i batalistyczne – malował 
sceny rodzajowe z polskiej wsi, historyczne i myśliwskie. 

Prezentowana praca to widok z Czekiszków (w pobliżu Kowna). Praca powstała w 1882 
roku zapewne podczas pobytu na Litwie u rodziny ojca, którą artysta regularnie odwiedzał. 
Tamtejsze krajobrazy stały się inspiracją dla malarza. „Ryszkiewicz najpełniej dał się poznać 
jako malarz rodzajowy, odtwarzający pędzlem niezliczone sceny wiejskie, małomiasteczkowe, 
czasem z życia dworu, przeważnie umieszczone w pejzażu” 

J.Białynicka-Birula (uzup. J. Różalska), Ryszkiewicz Józef M,  
[W:] Polski Sł. Biograficzny, T.IX, 2013, s. 400
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43
Józef Rapacki 
(1871 Warszawa – 1929 Olszanka 
k. Skierniewic)

Przy ognisku, 1905 r. 

akwarela, papier, 18 × 28 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: J.Rapacki 1905

cena wywoławcza: 3 600 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

Naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej Szkole Rysunkowej W. Gersona, a kontynuował 
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem F. Cynka, I. Jabłońskiego oraz F. 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“, „Biesiadą Literacką“.
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44
Adam Setkowicz
(1876 Kraków – 1945 tamże)

Przy saniach

akwarela, tektura, 16 × 31,5 cm
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł

Pejzażysta i akwarelista, w latach 1897–98 kształcił się w krakowskiej ASP pod kierunkiem 
T. Axentowicza. Znany z licznych reprodukcji w czasopismach ilustrowanych i kart pocz-
towych. Popularność zdobył dzięki malowaniu tematów takich jak sanny, zaprzęgi konne 
i sceny rodzajowe na tle rodzimego pejzażu.
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45
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przed chatą

akwarela, gwasz, tektura, 
16,5 × 30,5 cm
sygn. l. d.: A.Setkowicz

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 – 3 500 zł
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46
Józef Szczęsny
(1885  Rybitwy – 1968  Natolin)  

Zuzanna i starcy

pastel, papier, 63 × 47,5 cm
w świetle oprawy
sygn. śr. l.: Szczęsny

cena wywoławcza: 7 500 zł •
estymacja: 9 000 – 10 000 zł

Uczył się w warszawskiej Szkole Rysunkowej w pracowniach Ksawerego Dunikowski 
i Eligiusza Niewiadomskiego. W 1908 roku rozpoczął naukę w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem między innymi Józefa Mehoffera. Studia artystyczne zakończył 
w 1916 roku. Szczęsny w swojej twórczości malował pejzaże, portrety, akty. W czasie 
I wojny światowej wyjechał do Zakopanego. Po wojnie powrócił do Krakowa, gdzie przy 
ulicy Floriańskiej 19 otworzył swoją pracownię malarską, w której też zamieszkał z żoną 
Michaliną Sarad. Latem 1939 roku wyjechał do Natolina do żony, która pracowała tu jako 
nauczycielka. Wybuch wojny pokrzyżowały plany powrotu artysty do Krakowa Szczęsny 
kolejno w czasie okupacji przebywał w Natolinie, Dankowie, we Wrocławiu. W 1945 roku 
powrócił do Krakowa, gdzie niestety zastał zniszczoną pracownię. Wraz z żoną powrócił do 
Natolina, gdzie pozostał do śmierci.
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47
Piotr Stachiewicz
(1858 Nowosiółki/Podole – 1938 Kraków)

Portret Zosi

pastel, papier, 55 × 39 cm
w świetle passe-partout
sygn. p. g.: P.STACHIEWICZ.

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

Malarz i ilustrator, w latach 1877–83 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u W. Łuszczkiewicza oraz F. Cynka. Naukę kontynuował w Monachium. Od 1889 r. był 
członkiem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych, pełniąc w nim, w latach 1900–1913, 
funkcję wiceprezesa. Tworzył ilustracje do utworów H. Sienkiewicza, A. Mickiewicza oraz 
M. Konopnickiej. Od 1885 r. mieszkał w Krakowie, tworząc obrazy religijne, historyczne, 
rodzajowe oraz portrety. Znane są zwłaszcza portrety kobiet w stroju krakowskim, do których 
pozowała mu Zofia Paluchowa.
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48
Irena Nowakowska Acedańska
(1906 Lwów – 1983 Gliwice)

Kwiaty w okrągłym wazonie

gwasz, papier, 21 × 27 cm
sygn. p. d.: I. NOWAKOW-
SKA/-ACEDAŃSKA

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Absolwentka Wydziału Sztuk Zdobniczych i Przemysłu Artystycznego Państwowej Szkoły 
Technicznej we Lwowie, uczennica Sichulskiego i Tyrowicza. Uprawiała malarstwo sztalu-
gowe oraz dekoracyjne grafikę warsztatową i użytkową, a także projektowała witraże. W jej 
twórczości malarskiej i graficznej dominują motywy architektoniczne z rodzinnego Lwowa, 
Krakowa, Krzemieńca czy Gliwic, gdzie zamieszkała po wojnie. Obecnie jej prace znajdują 
się w wielu muzeach w kraju i za granicą.
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49
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Kwiaty w wazonie

akwarela, gwasz, papier, 67 × 45,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Teod Grott

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

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem L. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i Londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię i litografię barwną oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem Towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, sceny rodzajowe oraz architekturę.
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Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
u L. Löfflera. Edukację artystyczną kontynuował w aka-
demii monachijskiej w latach 1890–93 u O. Seitza oraz 
w prywatnej pracowni Ažbego (studiował tam m.in. 
z E. Okuniem i M. Trzebińskim). Uczył się również 
w Wiedniu oraz w szkole artystycznej we Wrocławiu 
w latach 1893–96. Na stałe mieszkał w Warszawie, 
gdzie wystawiał w TPSP z ugrupowaniem artystycznym 
Pro Arte. W 1921 roku został profesorem w nowopow-
stałej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona w War-
szawie. Był pejzażystą, malarzem aktów, ciekawych 
widoków miejskich oraz scen rodzajowych. Niezwykle 
cenne są widoki miast – Gdańska, Krakowa, Lublina 
– przedstawiające zabytki architektury oraz miejskie 
zaułki z dokumentacyjną dokładnością. Sawiczewski 
był również doskonałym portrecistą, dzięki wnikliwej 
obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najcie-
kawsze cechy osobowe. Jako rysownik współpracował 
z Tygodnikiem Ilustrowanym; ilustrował też książki dla 
wydawnictw lwowskich.

50
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Akt

sepia, papier, 18 × 18 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł

51
Stanisław Sawiczewski
(1866 Kraków – 1943 Warszawa)

Studium mężczyzny

ołówek, papier, 16,5 × 13 cm 
w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 550 zł
estymacja: 800 – 1 200 zł
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52
Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Dziewczyna z jałówką

tusz lawowany, sepia, papier, 18 × 12 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d.: JMalczewski
na odwrocie pieczątka warszawskiej 
pracowni ram Wiśniewski i Marczak

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

Czołowy przedstawiciel symbolizmu w polskim malarstwie przełomu XIX i XX wieku. 
Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, m.in. w pracowniach W. Łuszczkiewicza 
i J. Matejki oraz w paryskiej École des Beaux-Arts u E. Lehmanna. Był jednym z założycieli 
stowarzyszenia „Sztuka”. Od 1902 roku należał do Stowarzyszenia Artystów Polskich, 
był też członkiem wiedeńskiej Secesji. W latach 1897–1900 oraz 1910–1921 piastował 
stanowisko profesora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wczesny okres twórczości artysty, 
nawiązujący do tradycji realizmu, zdominowany był przez tematy inspirowane polską poezją 
romantyczną i baśnią ludową oraz odwołujące się do martyrologii Sybiru. Z kolei zwrócił się 
ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne portrety, 
często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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53
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Włoskie impresje

ołówek, papier, 19,3 × 15,3 cm 
w świetle passe-partout
dat. l. d.: 18 Marzec 1907 (?)

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

54
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Pomnik Bartolomea Colleoniego 
w Wenecji, ok. 1907 r.

ołówek, papier, 19 × 15 cm 
w świetle passe-partout

cena wywoławcza: 950 zł
estymacja: 1 500 – 2 000 zł



73AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

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

55
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Szkice kwiatów

tusz, papier, 38 × 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. p. d.: St.Kamocki

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

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

56
Stanisław Kamocki

(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Kwiaty

ołówek, papier, 35,5 × 25 cm w świetle passe-partout

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 2 000 – 2 500 zł
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57
Artur Markowicz
(1872 Kraków – 1934 tamże)

Portret chłopca, 1920 r.

ołówek, papier, 32,5 × 20,5 cm
sygn. i dat. śr. p.: Artur/Markowicz/
Zakopane/1920

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 000 zł

Studiował w krakowskiej SSP m.in. u Jana Matejki, a następnie w Monachium i w Paryżu. 
Malował głównie pastelami – pejzaże, portrety, wnętrza, a przede wszystkim sceny rodzajowe 
z żydowskiej dzielnicy Krakowa. Kolekcje obrazów Markowicza znajdują się w Muzeum 
Narodowym i Muzeum Historycznym w Krakowie oraz Żydowskim Instytucie Historycznym 
w Warszawie. Wiele jego prac jest w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów w Stanach 
Zjednoczonych i Izraelu.
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58
Artur Markowicz
(1872 Kraków –1934 tamże)

Przemówienie (praca 
dwustronna)

ołówek, papier, 19 × 29 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie szkic z portretem kobiety

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

59
Artur Markowicz

(1872 Kraków –1934 tamże)

Siedzący na krzesłach  
(praca dwustronna)

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

na odwrocie szkic mężczyzny

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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60
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Wesołe miasteczko – 
kolorowanie koników, 1946 r.

akwarela, ołówek, papier, 
21,5 × 28,5 cm w świetle passe-partout
sygn. l. d.: WW
na odwrocie: stempel owalny z napisem: 
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY (w środku mon. 
wiązany WW); niżej numer ze spuścizny 
artysty: 001689, datowany ołówkiem 
p. d.: 1946

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 500 – 4 000 zł

Malarz, rysownik, grafik. Malarstwo studiował w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie, m.in. 
u L. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, Rzymie i Florencji. W 1896 r. udał się w podróż 
artystyczną po Europie. W 1907 roku rozpoczął pracę dydaktyczną w krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych, w 1913 r. otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, zaś później 
trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Od 1899 r. był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich 
„Sztuka”, a 1909 r. jego prezesem. Weiss był jednym z największych twórców okresu Młodej 
Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki nastrój epoki. Jest także zapowiedzią 
tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 r. twórczość Weissa skłaniała się w kierunku 
koloryzmu, przybierając formy szczególnej transformacji barwy w tzw. okresie białym 
(ok. 1904–1912), później nasyciła się intensywną kolorystyką. Wśród podejmowanych 
przez artystę tematów dominują akty i pejzaże, choć nie brak również martwych natur 
z kwiatami, zachwycających kolorystycznymi walorami.
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61
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Hanusia, 1925 r.

akwarela, papier, 43,5 × 28,5 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: WW
na odwrocie: stempel owalny z napisem:
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA
WEISSA. DOM ARTYSTY (w środku mon.
wiązany WW); niżej numer ze spuścizny
artysty: 001531, oraz datowany ołówkiem 
p. d.: 1925

Sportretowana to Anna zwana Hanusią, 
pierwsza córka Ireny i Wojciecha Weissów. 
Urodzona w 1921 r., późniejsza lekarka, 
współtwórczyni polskiej alergologii, zmarła 
w 1970.

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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62
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Akt

kredka czarna, akwarela, papier, 
38,5 × 28 cm w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem śr. d.: WW
na odwrocie: stempel owalny z napisem: 
ZE ZBIORÓW DZIEŁ WOJCIECHA 
WEISSA. DOM ARTYSTY (w środku mon. 
wiązany WW); niżej numer ze spuścizny 
artysty: 004246

cena wywoławcza: 1 900 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł

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



79AUKCJA PRAC NA PAPIERZE

63
Wojciech Weiss
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Trzy Gracje

akwarela, ołówek, papier, 21 × 29 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: WW
na odwrocie na doklejonej karteczce 
stempel owalny z napisem: ZE ZBIORÓW 
DZIEŁ WOJCIECHA WEISSA. DOM 
ARTYSTY (w środku mon. wiązany WW); 
niżej numer ze spuścizny artysty: 001070

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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64
Jean Peské 
(1870 Gołta/Ukraina-1949 Le Mans)

Kościół w Bretanii

tusz, akwarela, papier, 37 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: Peské

cena wywoławcza: 1 300 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Rozpoczętą w Kijowie, u malarza N. Muraszko, naukę malarstwa kontynuował w Odessie, 
następnie w warszawskiej Klasie Rysunkowej W. Gersona, zaś od 1891 r. w paryskiej 
Académie Julian. W 1902 r., przyłączając się do fowistów, po raz pierwszy udał się na 
plener do chętnie odwiedzanego przez artystów miasta Collioure, w którym to, w roku 1930, 
stworzył muzeum współczesnej sztuki francuskiej. W Paryżu utrzymywał szerokie kontakty 
z tamtejszym środowiskiem artystycznym. Brał udział w największych paryskich Salonach, 
a także w wystawach nabistów. Wystawiał również w Polsce, m.in. w warszawskiej Zachęcie 
i TPSP zarówno w Krakowie, jak i we Lwowie. W 1950 r. odbyła się wielka retrospektywna 
wystawa artysty w Salon des Independants. Pozostając pod wpływem postimpresjonizmu, 
tworzył liczne pejzaże, zwłaszcza z południa Francji, kompozycje figuralne, martwe natury oraz 
portrety. Operował wieloma technikami. Prace artysty kolekcjonowali m.in.: M. Skłodowska-
-Curie, G. Clemençeau, G. Appollinaire.
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65
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Para pejzaży

tusz, papier, 32 × 22 cm
sygn. p. d.: WW
na odwrocie numer ze spuścizny
artysty: 0043459 oraz WWeiss 
(faksymile)

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

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

66
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Pocałunek

ołówek, papier, 16 × 10,5 cm
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

67
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

W objęciach

ołówek, papier, 16 × 10,5 cm
u dołu: Rüger i Anna M
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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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 Krakowie 
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. Z niezwykłą zręcznością komponował wielofiguralne sceny, którym nadawał swoistą 
dramaturgię. Malował syntetyczną plamą barwną modulowaną miękko i rozlewnie. Tworzył śmiałe kadry kompozycyjne, zdominowane nasyconą 
czerwienią i bielą. Jego twórczość i nieugięta postawa życiowa zrewolucjonizowały krakowskie środowisko artystyczne przełomu wieków.

68
Włodzimierz 

Tetmajer
(1862 Harklowa – 

1923 Kraków)

Szkice – głowa 
i kwiat

ołówek, papier, 
15,5 × 23 cm

na odwrocie szkic 
liści

Praca pochodzi ze 
szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja: 1 000 – 
1 500 zł

69
Włodzimierz 

Tetmajer
(1862 Harklowa – 

1923 Kraków)

Siedząca

tusz, papier, 
16 × 23,5 cm

na odwrocie szkice

Praca pochodzi ze 
szkicownika artysty.

cena wywoławcza: 
500 zł

estymacja: 
1 000 – 1 500 zł
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W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii 
u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej Szkole 
Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane 
z huculskim folklorem. Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, wykonywał 
ilustracje do czasopism.

70
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Piesek, 1902 r.

ołówek, papier naklejony na kartkę ze 
szkicownika, 14 × 20,5 cm
sygn. i dat. l. d.: TRybkowski (…) 
nieczytelnie 1902
Praca pochodzi ze szkicownika artysty 
nr kartki 95

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

71
Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Ptaszek

ołówek, papier, 16 × 10,5 cm
na odwrocie szkic mężczyzny opisany 
śr. p.: Jasiński
Praca pochodzi ze szkicownika artysty.

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

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
W. Łuszczkiewicza oraz Floriana Cynka. Następnie naukę kontynu-
ował Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, odwiedzając Paryż, 
Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia 
Artystów Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. 
W latach 1903–14 we Lwowie prowadził własną szkołę artystycz-
ną. 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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72
Tadeusz Rybkowski

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Mężczyzna na ławce, 1898 r.

ołówek, papier naklejony na kartkę ze 
szkicownika, 20,5 × 14 cm

sygn. l. d.: TRybkowski
opisany u góry: (…) nieczytelnie – „zala-

ny” (…) nieczytelnie/w Krakowie 1898
Praca pochodzi ze szkicownika artysty 

z numerem strony 81

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

73
Tadeusz Rybkowski

(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Stary lamus

węgiel, papier, 20 × 14 cm
sygn. l. d.: TRybkowski

napis autorski u dołu z lewej: Stary lamus
Praca pochodzi ze szkicownika artysty

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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74
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Zuzanna i starcy, 1936 r.

ołówek, papier, 24,5 × 20,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Rzepiński 1936

cena wywoławcza: 950 zł •
estymacja: 1 500 – 2 500 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem 
krakowskiej ASP w pracowniach Władysława Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjan 
Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa 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 in-
dywidualnych w kraju i za granicą. Związany był z nurtem polskiego koloryzmu. Tworzył 
kompozycje budowane mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy 
tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, któremu głównie poświecił 
swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. 
Malował pejzaże, martwe natury i portrety.
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Władysław Jahl studiował prawo we Lwowie, historię sztuki w Krakowie, a malować uczył się w Paryżu i u Józefa Pankiewicza w Hiszpanii 
(od ok. 1917 r.). Stale mieszkał w Paryżu, ale często jeździł do Hiszpanii, gdzie pracował jako kierownik artystyczny kilku pism i scenograf 
Teatru Odeon w Madrycie. Związany ze środowiskiem École de Paris – zaprzyjaźniony m.in. z Mojżeszem Kislingiem i Melą Muter – wystawiał 
na paryskich Salonach, a także w Madrycie, Rzymie, Nowym Jorku. Brał udział w wystawach krajowych. Jego sztuka ukształtowała się 
w kręgu wpływów J.Pankiewicza, środowiska École de Paris oraz fascynacji barokowym malarstwem hiszpańskim, zwłaszcza obrazami El 
Greca. W czasie wojny zaginął duży zespół prac artysty pozostawiony w jego paryskiej pracowni.

75
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 

1953 Paryż)

Don Quichotte – 
Rozmowy

sucha igła, papier, 
18 × 24 cm (odcisk 
płyty), 28 × 38 cm 

w świetle passe-
-partout

sygn. ołówkiem p. d.: 
Jahl, l. d.: 1/25

opisany na odwrocie 
l. g.: L2/15 Don 

Quijote PI |Platicas

cena wywoławcza: 
500 zł •

estymacja: 
1 000 – 1 500 zł

76
Władysław Jahl
(1886 Jarosław – 

1953 Paryż)

Don Quichotte – 
Rycerz lwów

sucha igła, papier, 
18,5 × 27,5 cm 

(odcisk płyty), 
28 × 38 cm w świe-

tle passe-partout
sygn. ołówkiem 
p. d.: Jahl, l. d.: 

6/25
opisany na odwrocie 

l. g.: L2/15 Don 
Quijote PI |El cabal-

lero de los leones

cena wywoławcza: 
500 zł •

estymacja: 
1 000 – 1 500 zł
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77
Karol Kossak
(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Szkice postaci, koni,  
ok. 1922 r.

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

Praca pochodzi  
ze szkicownika artysty

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

78
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 Lwów)

Koń przy wozie 

kredka, papier, 29 × 39 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d. wyryte: JH  
(monogram wiązany)/1904

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

Uczył się we Lwowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej, gdzie uczęszczał na kurs malarstwa dekoracyjnego. Naukę kontynuował 
w Akademii Sztuk Pięknych u Jozefa Mehoffera, Floriana Cynka i Teodora Axentowicza. Mieszkał w Krakowie oraz we Lwowie, gdzie po  
II wojnie światowej nauczał rysunku w gimnazjum im. Mikołaja Kopernika. Swoje prace Holzmuller wystawiał w Krakowie, Warszawie 
oraz Lwowie. Artysta przede wszystkim tworzył w technice akwareli i atramentowej. Był bardzo dobrym rysownikiem, pozostawił po sobie 
wiele szkicow. W swej tworczości podejmował liczne motywy, takie jak pejzaże oraz widoki miejskie. Podejmował także tematy batalistyki 
oraz scen rodzajowych. W jego kompozycjach często pojawiały się konie.

Wnuk Juliusza, bratanek Wojciecha oraz brat stryjeczny Jerzego Kossaka. Ukończył szkołę średnią we Lwowie. Tam też pobierał lekcje 
rysunku i malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego oraz Stanisława Kaczora – Batowskiego. Następnie rozpoczął studia artystyczne w Wiedniu, 
które niestety musiał przerwać ze względu na wybuch I wojny światowej. Po zakończeniu wojny, w latach 1919–1923 kontynuował naukę 
w krakowskim ASP pod kierunkiem Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego. Po ukończeniu studiów podjął pracę jako nauczyciel 
rysunku w jednym z gimnazjów we Lwowie. W twórczości artysty najczęściej pojawia się motyw konia oraz jeźdźców, ujętych w urokliwych 
kompozycjach. Tworzył głównie w technice akwareli.
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W latach 1853–59 kształcił się w Akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację 
studiów w Monachium i w Paryżu, gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię. W tym okresie 
prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej Zachęcie. W latach 1864–76 pełnił funkcję nadwornego 
malarza sułtana Abdul-Azisa w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety sułtana oraz zamożnych 
cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881 r., osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację 
światem Wschodu. Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy egzotyczny pejzaż. Stosował 
przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace 
artysty znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.

79
Karol Kossak

(1896 Lwów – 1975 Ciechocinek)

Przy stoliku

ołówek, papier, 21 × 29 cm
na odwrocie szkic jeźdźców 

na koniach

Praca pochodzie  
ze szkicownika artysty

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

80
Stanisław Chlebowski

(1835 Pokutyńce na Podolu – 
1884 Kowanówko k. Poznania)

Szkice postaci  
z pejzażem w tle

ołówek, papier, 13,5 × 22, 5 cm 
w świetle passe-partout

p. g. napis autorski: Brzegi południo-
we/Grecyi 16-go/Czerwca

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 – 1 500 zł
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81
Stanisław 
Chlebowski
(1835 Pokutyńce 
na Podolu – 
1884 Kowanówko k. 
Poznania)

Grób 
Wergiliusza, 
1864 r.

ołówek, papier, 
14,5 × 23,5 cm
p. d. napis autorski: 
Grób Virgiliusza dnia 
9.V.864 r./Neapol.
Praca pochodzi ze 
szkicownika artysty 
(nr kartki 3)

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

82
Tadeusz 
Rybkowski
(1848 Kielce – 
1926 Lwów)

Tyniec, 1880 r.

ołówek, papier 
naklejony na kartkę 
ze szkicownika, 
20,5 × 14 cm
sygn. i dat. l. d.: 
Tyniec/rys. Tadeusz 
Rybkowski 1880
Praca pochodzi ze 
szkicownika artysty 
(nr kartki 48).

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

W latach 1872–75 kształcił się w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni W. Łuszczkiewicza, następnie zaś w wiedeńskiej akademii 
u C. Wurzingera, L. Loefflera i H. Makarta. W 1893 r. osiadł we Lwowie, obejmując stanowisko profesora w tamtejszej Państwowej Szkole 
Przemysłowej. Założył też prywatną szkołę malarstwa dla kobiet. Interesowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane 
z huculskim folklorem. Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwareli. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo ścienne, wykonywał 
ilustracje do czasopism.
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83
Stanisław Chlebowski
(1835 Pokutyńce na Podolu – 
1884 Kowanówko k. Poznania)

Szkice pejzaży  
(praca dwustronna)

ołówek, papier, 14,5 × 23,3 cm
na odwrocie szkice postaci
Praca pochodzi ze szkicownika artysty 
(nr kartki 31)

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

W latach 1853–59 kształcił się w Akademii w Petersburgu. Otrzymanie sześcioletniego 
stypendium naukowego umożliwiło mu kontynuację studiów w Monachium i w Paryżu, 
gdzie dołączył do uczniów J. L. Gérome’a. Ponadto odwiedził Belgię, Włochy i Hiszpanię. 
W tym okresie prezentował swoje prace w paryskim Palais de I’ndustrie oraz w warszawskiej 
Zachęcie. W latach 1864–76 pełnił funkcję nadwornego malarza sułtana Abdul-Azisa 
w Konstantynopolu, malując głównie sceny batalistyczne z dziejów Turcji, a także portrety 
sułtana oraz zamożnych cudzoziemców. Kilka lat spędził w Paryżu, by ostatecznie w 1881 r., 
osiąść w Krakowie. Twórczość artysty odzwierciedla jego fascynację światem Wschodu. 
Z zamiłowaniem przedstawiał tamtejszych ludzi w scenkach rodzajowych i portretach, czy 
egzotyczny pejzaż. Stosował przy tym zarówno technikę olejną, jak i akwareli. Wystawiał m.in. 
w TPSP w Krakowie, warszawskiej Zachęcie i w Salonie Krywulta. Prace artysty znajdują 
się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu czy w muzeum 
im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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84
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Z teki Polskie Stroje Ludowe – 
tablica nr 28

litografia barwna podkolorowywana, 
papier, 49 × 38 cm w świetle ramy
sygn. na kamieniu p. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish 
Peasants’ Costumes. With introduction 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki
Analogiczna praca reprodukowana w: Zofia 
Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy], 
Muzeum Narodowe Kraków 2008, nr V.I.4. 
str. 359, il. 28

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł

85
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Z teki Polskie Stroje Ludowe – 
tablica nr 30

litografia barwna podkolorowywana, 
papier, 49 × 38 cm w świetle ramy
sygn. na kamieniu śr. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish 
Peasants’ Costumes. With introduction 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki

cena wywoławcza: 900 zł •
estymacja: 1 500 – 2 000 zł
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86
Zofia Stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

Z teki Polskie Stroje Ludowe, 
tablica nr 14

litografia barwna podkolorowywana, papier, 
37,5 × 48,5 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu śr. d.: Z. Stryjeńska
Praca pochodzi z Teki: Z. Stryjeńska, Polish 
Peasants’ Costumes. With introduction 
and notes by Thadee Seweryn, Curator of 
Ethnographical Museum in Cracow, Nice 
1939. Published by C. Szwedzicki
Analogiczna praca reprodukowana w: Zofia 
Stryjeńska 1891–1976 [katalog wystawy], 
Muzeum Narodowe Kraków 2008, nr V.I.4. 
str. 359, il. 14

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

Malarka, graficzka, ilustratorka, scenografka, projektantka tkanin. Początkowo studiowała 
w krakowskich szkołach plastycznych, między innymi w szkole Marii Niedzielskiej, oraz 
Jana Bukowskiego. Naukę kontynuowała w akademii w Monachium w 1911 roku. Jako 
że w tym, czasie do monachijskiej uczelni przyjmowano tylko mężczyzn, artystka przebrała 
się za mężczyznę. Niestety, po roku została zdemaskowana, co zmusiło ją do powrotu do 
Krakowa. Należała do ugrupowania artystycznego Rytm. Tworzyła obrazy o charakterze 
ilustracyjnym, najczęściej w technice akwareli, gwaszu oraz tempery. W swej twórczości 
malarskiej podejmowała motywy folklorystyczne, postaci historycznych, bohaterów słowiań-
skich legend, obrzędów i zwyczajów polskich. Kompozycje artystki cechuje uproszczona 
forma, dynamizm oraz wielobarwna paleta.
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87
Józefa Maria Józefowicz
(1909–?)

Starość i młodość

pastel, papier, 50 × 70 cm
sygn. l. d.: J.Józefowicz

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 5 500 – 6 500 zł

Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1933 roku. W tym samym roku zakoń-
czyła studia na warszawskiej Akademii. Artystka swoje prace tworzyła w technice pastelu, 
oleju, akwareli. W jej twórczości, zarówno w technice oraz wykorzystywanych motywach, 
widać wyraźny wpływ malarstwa Teodora Axentowicza, u którego najprawdopodobniej 
studiowała w Krakowie.
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88
Stanisław Górski

(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Dziewczyna z czerwonymi 
koralami, przed 1939 r.

pastel, tektura, 34 × 24 cm 
w świetle ramy

sygn. śr. l.: St. Górski
na odwrocie napis: Iwonicz Zdrój/R. 

1939.

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

89
Stanisław Górski

(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Juhas

pastel, papier, 49 × 34 cm 
w świetle ramy

sygn. p. d.: St. Górski

cena wywoławcza: 3 600 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP w latach 1909 – 1914 u J. Pankie-
wicza i w latach 1916 – 1917 u T. Axentowicza. Biegle posługiwał 
się techniką pastelową. Chętnie malował sceny rodzajowe, studia 
portretowe górali i góralek, pejzaże podhalańskie
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90
Jan Rembowski
(1879 Wawrzyszew – 
1923 Warszawa)

Stare Miasto w Warszawie

akwarela, gwasz, papier, 
22 × 31 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: T. Rembowski

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

91
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Rynek Starego Miasta 
w Warszawie, przed 1939 r.

akwarela, gwasz, papier, 
23 × 31,5 cm w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

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

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk 
Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, malowane 
zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. 
wnętrza Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, sanny, zaprzęgi, 
wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu 
„Władysław Stachowicz”.

W 1893 r. podjął praktykę czeladniczą w fabryce sreber i platerów Norblina. Następnie uczył się w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona. 
W 1901 r. rozpoczął studia na krakowskiej ASP u K. Laszczki oraz u J. Mehoffera. Podczas studiów przyznano mu liczne stypendia 
i nagrody. Należał m.in. do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” oraz zakopiańskiego Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. Pozostawał 
pod silnym wpływem twórczości S. Wyspiańskiego. Inspiracji dostarczał mu podhalański folklor, tatrzańskie legendy. Malował portrety, sceny 
symboliczne. Wykonywał ilustracje do miesięcznika „Sfinks”, projektował witraże. Wystawiał m.in. w TPSP, TZSP, w Salonie Krywulta, ale 
także za granicą, choćby w Paryżu, Wiedniu, Berlinie.
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92
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Lwów – Archikatedralny sobór 
św. Jura

akwarela, ołówek, papier, 26 × 22 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opis. l. d.: A. Terlecki/Lwów

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł

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 Lublinie. 
Ostatecznie osiadł w Krakowie, gdzie kierował swoją prywatną szkołą malarstwa i rysunku. 
W 1934 roku otrzymał srebrny medal podczas wystawy w Zachęcie.
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93
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Widok Wisły w Krakowie, 1919 r.

gwasz, akwarela, tektura, 47 × 87 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: St. Fabijański/Kraków 
1919
na odwrocie opisany: Widok Wisły – 
w dali Kopiec T. Kościuszki oraz numer 
123

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

Malarz, rzeźbiarz, ilustrator,  syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883-1888 w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza,  I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachij-
skiej akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism. 





100 SOPOCKI DOM AUKCYJNY

94
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Kraków. Brama Floriańska

autolitografia barwna, papier, 29 × 37 cm 
w świetle oprawy
sygn. na płycie p. d.: Rubczak

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

95
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Widok z Wawelu na Kraków, 
1911 r.

litografia barwna, papier, 29 × 39 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. na kamieniu p. d.: ST. 
Filipkiewicz 1911.
Grafika pochodzi z Teki z 1911 roku – 
„Zjazd Lekarzy i Przyrodników” wydanej 
w Krakowie

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 200 – 1 500 zł

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. 
prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 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 kolorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był bardzo zaangażowany w sprawy 
Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku 
i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współ-
założycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 30. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym pełnił 
funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
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96
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Biblioteka Jagiellońska

litografia, papier, 43 × 28,8 cm
sygn. pł. p. b: J.Gumowski
Praca pochodzi z teki Widoki Krakowa wy-
danej przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
w 1926 r.

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 500 zł

97
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Ulica Floriańska

litografia, papier, 43 × 28,8 cm
sygn. pł. p. b: J.Gumowski

Praca pochodzi z teki Widoki Krakowa 
wydanej przez Muzeum Narodowe 

w Krakowie w 1926 r.

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 500 zł

98
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem 
– 1946 Kraków)

Brama Floriańska i baszta 
pasamoników

litografia, papier, 43 × 28,8 cm
Praca pochodzi z teki Widoki 
Krakowa wydanej przez Muzeum 
Narodowe w Krakowie w 1926 r.

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 500 zł

99
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Katedra na Wawelu

litografia, papier, 43 × 28,8 cm
sygn. pł. śr. d: J.Gumowski
Praca pochodzi z teki Widoki Krakowa 
wydanej przez Muzeum Narodowe w Krakowie 
w 1926 r

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 – 500 zł
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100
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Gdańsk

akwaforta, papier, 44 × 32 cm  
(odcisk płyty), 69 × 49,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel oraz 
opisany l. d

cena wywoławcza: 450 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

101
Richard Adler

(1907 Berlin – 1977 Düsseldorf)

Gdańsk – Nad Motławą

akwaforta kolorowana, papier, 
19 × 27 cm (odcisk płyty), 20 × 29 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: R.Adler oraz 

opisany l. d.: Danzing

cena wywoławcza: 350 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł
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102
Paul Kreisel

(1891 Gdańsk – 1956)

Ulica Piwna w Gdańsku

akwaforta, papier, 42,5 × 30 cm  
(odcisk płyty), 69 × 49,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel oraz 

opisany l. d

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 400 – 500 zł

103
Paul Kreisel
(1891 Gdańsk – 1956)

Bazylika Mariacka

akwaforta, papier, 14,4 × 19,2 cm 
(odcisk płyty), 20 × 25 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Paul Kreisel

cena wywoławcza: 300 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł
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104
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Pejzaż ze stawem, 1946 r.

tusz, papier, 23 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Rzepiński 1946

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

105
Jan Kanty Gumowski
(1883 Krościenko nad Dunajcem – 1946 Kraków)

Fragment bazaru przy Bramie Grodzkiej w Lublinie

litografia barwna, papier, 49 × 34 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i opisany napis na kamieniu l. d.: Fragment bazaru przy bramie 
grodzkiej / w Lublinie / JGumowski 1917 r.

cena wywoławcza: 300 zł 
estymacja: 500 -700 zł 

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 był studentem krakowskiej ASP w pracowniach Władysława 
Jarockiego, Wojciecha Weissa i Felicjana Kowarskiego. Studia kontynuował w Paryżu pod kierunkiem Józefa 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. Tworzył kompozycje budowane 
mistrzowskim łączeniem zimnych barw z ciepłymi, uzyskując przy tym niezwykłe, zamaszyste efekty. Poza malarstwem sztalugowym, 
któremu głównie poświecił swoją twórczość, zajmował się również rysunkiem, grafiką oraz malarstwem ściennym. Malował pejzaże, 
martwe natury i portrety.

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u L. Löfflera. Edukację arty-
styczną kontynuował w akademii monachijskiej w latach 1890–93 u O. Seitza 
oraz w prywatnej pracowni Ažbego (studiował tam m.in. z E. Okuniem 
i M. Trzebińskim). Uczył się również w Wiedniu oraz w szkole artystycznej 
we Wrocławiu w latach 1893–96. Na stałe mieszkał w Warszawie, gdzie 
wystawiał w TPSP z ugrupowaniem artystycznym Pro Arte. W 1921 roku 
został profesorem w nowopowstałej Szkole Sztuk Pięknych im. W. Gersona 
w Warszawie. Był pejzażystą, malarzem aktów, ciekawych widoków miejskich 
oraz scen rodzajowych. Niezwykle cenne są widoki miast – Gdańska, Krakowa, 
Lublina – przedstawiające zabytki architektury oraz miejskie zaułki z doku-
mentacyjną dokładnością. Sawiczewski był również doskonałym portrecistą, 
dzięki wnikliwej obserwacji modela potrafił wydobyć z niego najciekawsze 
cechy osobowe. Jako rysownik współpracował z Tygodnikiem Ilustrowanym; 
ilustrował też książki dla wydawnictw lwowskich.
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106
Jan Kanty Gumowski

(1883 Krościenko nad Dunajcem – 
1946 Kraków)

Jasna Góra – widok klasztoru  
od wschodu

litografia, papier, 52,5 × 37 cm 
w świetle passe-partout

sygn. na płycie w lustrzanym odbiciu l. d.: 
J.Gumowski/Jasna Góra 1925

cena wywoławcza: 250 zł
estymacja: 500 – 700 zł

107
Zofia Stankiewicz

(1862 Ryźna/Ukraina – 1955 Warszawa)

Przejście z zamku do katedry

akwaforta, papier, 8,2 × 12,5 cm (odcisk płyty), 
9,5 × 13,5 cm 

w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem l. d. pod płytą: Zofia Stankiewicz

opisany ołówkiem p. d.: Przejście z zamku do katedry

cena wywoławcza: 600 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

Studiowała w Charkowie. Od 1876 roku naukę kontynuowała w Klasie Rysunku u Wojciecha Gersona w Warszawie oraz a od 1880 
w paryskiej Académie Julian. W 1883 roku powróciła do Warszawy, gdzie dokształcała się w pracowniach Miłosza Kotarbińskiego, Konrada 
Krzyżanowskiego i Kazimierza Stabrowskiego. Stankiewicz swoje życie artystyczne związała gównie z Warszawą. W początkowej fazie swojej 
twórczości artysta przede wszystkim malowała pejzaże oraz martwe natury. Wykonywała również ilustracje do wielu czasopism, m.in. do 
Tygodnika Ilustrowanego, Kłosów, Bluszcza, Wędrowca. Swoje prace wystawiała od 1893 roku, na wystawach zarówno krajowych jak 
i zagranicznych (Belin, Monachium, Paryż). W 1902 roku w warszawskim Salonie Krywulta miała miejsce jej pierwsza indywidualna wystawa. 
Od 1904 roku Stankiewicz skupiła się na grafice i rysunku. Tworzyła głownie w technikach metalowych – akwafortach i akwatintach. Wraz 
z Ignacym Łopieńskim i Franciszkiem Siedleckim w 1912 roku współorganizowała Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Graficznych; była również 
związana ze Związkiem Polskich Artystów Grafików. Swoje prace wystawiała na konkursach, zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. 
Tworzyła w cyklach, przedstawiając motywy architektoniczne i pejzaże miast: „Stara Warszawa”, „Wilno”, „Kraków”, „Pomorze”, „Dwory, 
dworki, chaty”.
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108
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

Gdańsk

litografia, papier, 
25 × 34 cm (odcisk 
płyty), 31 × 40 cm 
(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
400 zł
estymacja:  
800 – 1 000 zł

109
Stanisław 
Szwarc
(1880–1953 
Kraków)

Gdańsk. 
Łodzie żaglowe 
w porcie, lata 
30-te XX w.

litografia, papier, 
25 × 32,5 cm 
(odcisk płyty), 
30 × 44,5 cm 
(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 
artysty.

cena wywoławcza: 
400 zł
estymacja: 
800 – 1 000 zł

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył ukończywszy studia w 1909 r. na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał 
w zarządzie Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz Towarzystwa Artystów Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach organizowanych przez 
Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce w 1931 r. w warszawskim Salonie 
prowadzonym przez Czesława Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował stanowisko profesora na krakowskiej ASP.
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110
Stanisław 

Szwarc
(1880–1953 

Kraków)

Na plaży

litografia, papier, 
41,5 × 53 cm 

(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
400 zł

estymacja: 
800 – 1 000 zł

111
Stanisław 

Szwarc
(1880–1953 

Kraków)

Morzu oddani

litografia, papier, 
36 × 49,5 cm 
(odcisk płyty), 
41 × 53,5 cm 

(wymiar arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny 

artysty.

cena wywoławcza: 
450 zł

estymacja: 
800 – 1 000 zł
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112
Artysta nieokreślony

Miasteczko, 1968 r.

ołówek, papier, 28,5 × 20 cm  
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.g.: MKamiński (?) 1968 
Jeruzalem (?)

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

113
M. Konarski 
(XX w.)

Uliczka

tusz, papier, 29 × 20 cm  
w świetle passe-partout
sygn. p. d. ołówkiem: M.KONARSKI

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł
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114
Stefan Filipkiewicz 

(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Wawel

drzeworyt barwny, papier, 23 × 19 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Stefan Filipkiewicz,  
w l. d.: Drzeworyt:

oraz na płycie p. d.: SE 

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 700 – 1 000 zł

115
Jan Rubczak 

(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Widok na kościół Mariacki  
od wschodu, 1934 r.

autolitografia, papier, 30 × 36 cm 
w świetle passe-partout

sygn. p. d.: Jan Rubczak oraz opisany 
l.d.: autolitografia

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

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku 
i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. został jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził 
tam własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współ-
założycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 30. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym pełnił 
funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
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116
Stanisław Szwarc
(1880–1953 Kraków)

Madonna

litografia barwna, papier, 45 × 38 cm 
(odcisk płyty), 47 × 43,5 cm (wymiar 
arkusza)

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja: 800 – 1 000 zł

117
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Madonna

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

cena wywoławcza: 500 zł •
estymacja: 800 – 1 000 zł

W wieku 16 lat rozpoczął naukę w Szkole Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem Jacka Malczewskiego, Leona Wyczół-
kowskiego 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 nastrojo-
wości oraz religijnych i patriotycznych treści. Prace artysty 
utrzymane są w intensywnych, nasyconych barwach, które 
dodatkowo podkreślają głębię ekspresji przedstawienia.

Grafik i malarz, wykształcenie artystyczne zdobył 
ukończywszy studia w 1909 r. na krakowskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych. Należał i zasiadał w zarządzie 
Stowarzyszenia Wit Stwosz oraz Towarzystwa Artystów 
Grafików. Uczestniczył w wielu wystawach organizowa-
nych przez Towarzystwo Sztuk Pięknych w Krakowie, zaś 
pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała miejsce 
w 1931 r. w warszawskim Salonie prowadzonym przez 
Czesława Garlińskiego. Po II wojnie światowej piastował 
stanowisko profesora na krakowskiej ASP.
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118
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Wizerunek Świętego

kredka, ołówek, papier, 13 × 8,5 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie opisany: NASWIETYNIK-
DOR/100 ZŁ

na odwrocie okrągła pieczęć z wizerun-
kiem świętego w środku, w otoku napis: 

PAMIĄTKA Z KRYNICY/NIKIFOR ARTYSTA 
MALARZ

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

119
Nikifor Krynicki

(1895 Krynica – 1968 Folusz)

Wizerunek Matki Boskiej

kredka, ołówek, papier, 13 × 8,5 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie nieczytelna pieczęć oraz opis: 
NASWPAXIHS/100 ZŁ

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Malarz samouk, przedstawiciel sztuki naiwnej, człowiek cierpiący na 
zaburzenia słuchu i mowy. Pierwsze jego prace powstały około 1917 
roku i nawiązywały do malarstwa ikonowego. Malował w technice 
akwareli i rysował kredkami, wykorzystując każdy dostępny kawałek 
papieru, okładki zeszytów, opakowania papierosów. Wykazywał ogromną 
wrażliwość kolorystyczną. Tworzył całe serie obrazków przedstawiających 
architekturę, wnętrza, postacie świętych, portrety i autoportrety. Swoje 
prace podpisywał niezrozumiałymi ciągami drukowanych liter. Zauwa-
żony w 1932 roku w świecie artystycznym, doczekał się I indywidualnej 
wystawy w galerii Dieny Vierny w Paryżu (1959 r.) i Stedelijk Museum 
w Amsterdamie. Jego prace były wystawiane w Hajfie, Jerozolimie, 
Frankfurcie, Baden-Baden, Hanowerze, Bazylei, Rzymie, Chicago, Londy-
nie. W 1967 roku warszawska Zachęta zaprezentowała retrospektywną 
wystawę Nikifora. W 1994 roku otwarto jego muzeum w Krynicy. 
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Malarz i grafik, ale przede wszystkim wybitny scenograf teatralny. W latach 
1896–1898 studiował architekturę w Monachium. Studiował malarstwo na 
wydziale krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Był uczniem m.in. Stanisława 
Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego. Jednocześnie 
studiował historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Studia uzupełniał w Wied-
niu, Paryżu i Londynie. Artysta jest zaliczany do prekursorów współczesnej 
scenografii teatralnej. Wprowadził na scenę trójwymiarowe dekoracje. Współ-
pracował z teatrami największych miast w Polsce. W swojej twórczości artysta 
zajmował się również projektowaniem plakatów, mebli i wnętrz mieszkalnych. 
Był współautorem wystroju legendarnej krakowskiej Jamy Michalika.

120
Karol Frycz
(1877 Cieszkowy – 1963 Kraków)

Paulina Wojnowska w sztuce – 
Wesele Figara, 1904 r.

autolitografia, papier, 43,5 × 27 cm 
w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu p. d.: FK
Praca pochodzi z Teki Melpomeny, 
wydanej w Krakowie w 1904 roku

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

121
Antoni Procajłowicz

(1876 Rodatycze/Galicja – 1949 Kraków)

Helena Arkawin, 1904 r.

litografia barwna, papier, 40 × 25,5 cm w świetle passe-partout
sygn. na kamieniu l. d.: AntProcajłowicz/Pisary 1904,  

opisany p. g. Arkawin
Litografia pochodzi z „Teki Melpomeny”,  

wydanej w 1904 r. w Krakowie.

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

W latach 1896–1901 odbył studia w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
pod kierunkiem F. Cynka, J. Malczewskiego, J. Stanisławskiego i L. Wyczół-
kowskiego. Kontynuował naukę w Scuola Libera we Florencji. Od 1910 r. 
mieszkał w Krakowie, z wyjątkiem lat 1920–24, które spędził w Bydgoszczy, 
pełniąc funkcję wykładowcy w tamtejszej Szkole Przemysłu Artystycznego. Był 
współzałożycielem Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana, a także członkiem 
Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” i Związku Powszechnego Artystów 
Polskich. Procajłowicz specjalizował się w nastrojowo-symbolicznych pejzażach 
w duchu szkoły Stanisławskiego, posługując się przy tym technikami: olejną, 
temperową i pastelową. Aktywny był też na polu grafiki książkowej; współpraco-
wał z wieloma czasopismami, wykonując ilustracje i ozdobniki w stylu secesji. 
Ponadto zajmował się dekoracją wnętrz; wykonał polichromie dla kilku kościołów.
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Nauki pobierała w prywatnej pracowni artystycznej w Petersburgu. Następnie uczęszczała 
do warszawskiej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona oraz krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych u Józefa Pankiewicza. Studiowała także w Monachium. W latach 
1932–37 mieszkała we Francji. W 1942 roku została wywieziona do obozu koncentracyj-
nego w Ravensbrück. Po wyzwoleniu zamieszkała w Szwecji. Do Polski wróciła w 1946 r. 
Była autorką grafik o subtelnym zabarwieniu erotycznym. Tworzyła ilustracje do utworów 
literatury polskiej oraz światowej. Zasłynęła również jako karykaturzystka, której prace można 
było oglądać w takich czasopismach jak: „Szpilki”, „Przekrój”, „Cyrulik Warszawski” oraz 
również w przedwojennej, francuskiej prasie „Ici Paris”, „Le Figaro”. Najczęściej swoje prace 
wykonywała piórkiem, a także posługiwała się akwarelą, gwaszem. W jej twórczości nie 
zabrakło i obrazów sztalugowych, przedstawiających portrety oraz martwe natury. Artystka 
zajmowała się również projektowaniem scenografii oraz kostiumów teatralnych.

122
Maja Berezowska
(1893 lub 1898 Baranowicze – 
1978 Warszawa)

Rycerz z damą, lata 1960–1970

akwarela, tusz, papier, 51 × 42 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: majaberezowska

cena wywoławcza: 2 400 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł
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123
Zygmunt Radnicki
(1894 Czortków (Podole) – 1969 Piwniczna)

Kwiaty w wazonie, 1947 r.

gwasz, akwarela, papier, 59 × 40,5 cm w świetle 
passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Z.Radnicki 1947
Proweniencja:
wyposażenie Hotelu Bristol w Warszawie, z lat 
1945–65.

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

124
Franciszek Turek
(1882 Kraków – 1947 Kraków)

Kwiaty, 1936 r.

akwarela, papier, 69,5 × 49 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. śr. dół: FrTurek 17636

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

Studia odbył w krakowskiej Państwowej Szkole Przemysłowej. W Kra-
kowie tez kontynuował naukę w tamtejszej ASP w pracowniach Józefa 
Mehoffera, Józefa Unierzyskiego i Leona Wyczółkowskiego. Dyplom 
uzyskał w 1907 roku. W latach 1914–16 był zastępcą komendanta 
straży zabytków miasta Krakowa. Aktywnie uczestniczył w życiu 
artystycznym: był współzałożycielem ZPAP, członkiem TPSP a także 
przynależał do zarządu Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków 
Miasta Krakowa. W swojej twórczości głównie posługiwał się techniką 
akwareli. Z wielkim zamiłowaniem i znawstwem uwieczniał widoki 
krakowskiego starego miasta. W 2001 roku Centrum Kultury Żydow-
skiej w Krakowie odbyła się monograficzna wystawa prac artysty.

Studiował w latach 1913–14, 1918–19, 1922–24 w Krakowie na 
ASP pod kierunkiem Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa i Stanisława 
Dębickiego. We Lwowie wystawiał z grupą Formistów, do której przy-
należał. Studia artystyczne uzupełniał w Paryżu w latach 1925–26 
w pracowni Józefa Pankiewicza. Wtedy też związał się z grupą 
kapistów. W 1926 roku objął stanowisko profesora we Lwowie w UJK. 
Przynależał do grupy Jednoróg, Awangarda oraz Nowa Generacja. Po 
II wojnie światowej osiadł w Krakowie, gdzie pracował na macierzystej 
uczelni do 1965 roku. W twórczości Radnickiego uwidoczniony jest 
wpływ wielu nurtów artystycznych. Początkowo czerpał ze zdobyczy 
formistów, następnie w jego malarstwie pojawiła się inspiracja sztuką 
postimpresjonisty Cézanne’a. W końcu po 1930 roku artysta zwrócił 
się ku koloryzmowi. Malował pejzaże, martwe natury, wnętrza, 
portrety. Swoje prace artysta prezentował na wystawach w Paryżu, 
Oslo, Brukseli i Pittsburghu.
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125
Andrzej Pronaszko

(1888 Derebczyn – 1961 
Warszawa)

Martwa natura z huculskim 
wazonem

akwarela, papier, 34 × 44 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: Pronaszko

na odwrocie pieczęć prowenien-
cyjna: ZE ZIORÓW/Henryka 

Bednarskiego/we Lwowie/L.p.686

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

126
Witold Stefan Zaczeniuk

(1918 Petersburg –  
1999 Warszawa)

Martwa natura z owocami II

gwasz, papier, 27,5 × 40,5 cm 
w świetle passe-partout

na odwrocie biogram artysty z jego 
podpisem oraz pieczątką Związku 

Polskich Artystów Plastyków 
z numerem legitymacji artysty; 

pieczęć rodzinnej kolekcji

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł

Henryk Bednarski (1907–1991) – znany, lwowski kolekcjoner, W 1945 roku zamieszkał w Kra-
kowie. Był autorem wielu tekstów oraz publikacji dotyczących sztuki, architektury i archeologii

Studia malarskie odbył w Paryżu. Podczas II wojny światowej jego cały dorobek artystyczny uległ zniszczeniu. Po wojnie swoje obrazy 
Zaczeniuk prezentował m.in. w warszawskiej Zachęcie, oraz na wystawach ZPAP. W kolejnych latach nie uczestniczył w oficjalnym życiu 
artystycznym – rozpoczął studia filozoficzne. Wspólnie z Tadeuszem Gronowskim zaprojektował gobeliny do Teatru Wielkiego w Warszawie. 
Jednym z ulubionych motywów, które pojawiają się w pracach Zaczeniuka to przedstawienia martwych natur.

Malarz, scenograf, reprezentant awangardowej sztuki lat 20-tych i 30-tych XX wieku. Studia odbył w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
u Leona Wyczółkowskiego i Stanisława Dębickiego. W roku 1917 wraz z bratem Zbigniewem i Tytusem Czyżewskim założył grupę Ekspre-
sjonistów Polskich (przemianowaną w 1910 na Formistów) a w roku 1927 związał się z grupą Praesens skupiającą architektów i malarzy 
o konstruktywistycznym rodowodzie. W latach 20-tych Pronaszko stopniowo odchodził od formizmu na rzecz zagadnień kolorystycznych 
tworząc prace o tematyce batalistycznej i rodzajowej oraz martwe natury i portrety. Przystępując do grupy Praesens tworzył kompozycje 
odzwierciedlające założenia konstruktywizmu ograniczone do elementów geometrycznych wzajemnie oddziałujących wewnątrz obrazu. 
W latach 50-tych powrócił do martwych natur, których częstym elementem sa instrumenty muzyczne.
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127
Rafał Malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

Hvar, przed 1939 r.

akwarela, papier, 34 × 49 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i opisana l. d.: Rafał Malczewski.
Hvar

cena wywoławcza: 12 000 zł •
estymacja: 18 000 – 25 000 zł

Pod okiem ojca, Jacka Malczewskiego, uczył się warsztatu malarskiego. Podczas I wojny 
światowej studiował filozofię, architekturę i agronomię w Wiedniu. W dwudziestoleciu między-
wojennym mieszkał w Zakopanem, gdzie był członkiem Towarzystwa „Sztuka Podhalańska”. 
Od 1929 r. należał do ugrupowania artystycznego „Rytm”. Po wojnie osiadł w Montrealu, 
gdzie tworzył do końca swojego życia. Odbył wiele podróży po kontynencie amerykańskim. 
Doskonale opanował technikę akwareli, w której się specjalizował. W pierwszych pracach 
autorstwa Rafała widać wyraźny wpływ sztuki jego ojca. Z czasem jego obrazy stawały 
się bardziej realistyczne. Do swoich kompozycji artysta coraz częściej dodawał elementy 
kubistyczne i futurystyczne. Malował widoki ukochanych Tatr, portrety oraz martwe natury. 
Odwoływał się również w swoich pracach do tematyki Śląska. Posługiwał się zróżnicowaną 
paletą barw, a jego kompozycje często miały syntetyczną, uproszczoną formę.
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128
Mieczysław Trautman
(1885–1941)

Pejzaż wiejski

akwarela, papier 43 × 32,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. l. d.: M. TRAUTMAN

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie w 1906. Większość jego obrazów uległo 
zniszczeniu podczas II wojny światowej. Artysta tworzył gównie w technice akwarelowej. 
Był członkiem Towarzystwa Sztuk Pięknych Zachęty.
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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.

129
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Nad wodą, 1920 r.

akwarela, ołówek, papier, 24,5 × 34 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: Mokwa/1920

cena wywoławcza: 4 400 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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130
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia-2011 Arizona)

Cyrk w Sopocie, 1951 r.

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

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki 
Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r., s. 37, poz. 39

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 700 – 2 000 zł

Dzieciństwo spędził podróżując przez Rosję, Chiny i Japonię. Po przyjeździe do Polski w latach 
30. podjął studia w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem M. Kotarbińskiego 
i W. Skoczylasa. Podczas wojny działał w podziemiu, należał do AK. Tuż po wojnie przebywał 
w Gdańsku, gdzie pracował jako konserwator sztuki, malując jednocześnie obrazy o tematyce 
marynistycznej. W 1956 r. wyemigrował najpierw do Paryża, następnie zaś, w 1960 r., do 
Nowego Jorku. Malował pejzaże miejskie, portrety, martwe natury oraz sceny rodzajowe. Poza 
malarstwem olejnym zostawił po sobie mnóstwo rysunków i akwareli. W 1984 r. otrzymał 
złoty medal podczas Salon des Nations w Paryżu. Twórczość swoją prezentował zarówno 
w Europie, jak i Stanach Zjednoczonych. Wykonał m.in. serię rysunków upamiętniających 
powstanie w warszawskim getcie. Prezentowane prace należą do nielicznie zachowanych 
prac z okresu przedemigracyjnego. Były to przeważnie prace o tematyce marynistycznej, 
widoki Sopotu, czy Oliwy.
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131
Władysław Brzosko 
(1912 Czyta/Syberia-2011 Arizona)

Bieżnia, 1949 r.

akwarela, ołówek, papier, 32,5 × 44 cm
sygn. i dat. l. d.: BrzoskoWłady-
sław/1949.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

Wystawiany i reprodukowany:
Władysław Brzosko (1912–2011). Widoki 
Sopotu 1945–1956. Wystawa od 8 do 
31 grudnia 2016, Sopocki Dom Aukcyjny, 
Muzeum Sopotu, 2016 r., s. 43, poz. 49

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 1 700 – 2 000 zł
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Jeden z najwybitniejszych malarzy polskich XIX wieku. Studia 
rozpoczął w Klasie Rysunku w Warszawie (lata 1867–1871) oraz 
w prywatnej pracowni W. Gersona. W latach 1871–1874 pobierał 
nauki w monachijskiej akademii u A. Strähubera i H. Anschú́tza. 
W Monachium związał się z polską kolonią artystyczną, skupioną 
wokół J. Brandta i M. Gierymskiego. Malował sceny rodzajowe, 
pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. Oryginalność i egzotyka 
jego obrazów zapewniała mu powodzenie i liczne zamówienia. 
Podróżował do Włoch, a w latach 1872 i 1874–75 odwiedził Podole 
i Ukrainę. W 1887 r. wrócił do kraju i zamieszkał w Warszawie, by 
w roku 1889 osiąść ostatecznie w Klukówce. Kontakt z przyrodą 
wpłynął na odrodzenie twórczości artysty. Z tego okresu pochodzą 
nastrojowe, liryczne pejzaże, ożywione niekiedy motywem dzikiego 
ptactwa oraz sceny podkreślające związek człowieka z naturą.

133
Jan Wojnarski
(1879 Tarnów – 1937 Kraków)

Starzec

akwaforta, akwatinta, papier, 30 × 23 cm 
(odcisk płyty), 31,5 × 24 cm 
w świetle passe-partout
sygn. ołówkiem p. d.: Jan Wojnarski oraz 
l. d.: bibułka francuska

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

132
Józef Chełmoński 

(1849 Boczki – 1914 Kuklówka Zarzeczna)

Matka, 1903 r. 

litografia, papier,  30 × 25,5 cm 
w świetle passe-partout

sygn. pł. p. b:: J. CHEŁMOŃSKI 
Grafika z „Teki Stowarzyszenia Polskich Arty-

stów Grafików” wydanej w Krakowie w 1903 r. 

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

Studiował w ASP w Krakowie pod kierunkiem F. Cynka, J. Sta-
nisławskiego i L. Wyczółkowskiego, którzy w znacznym stopniu 
wpłynęli na jego twórczość. W latach 1904-1905 odbył podróż 
artystyczną do Włoch. Uczył się grafiki w pracowni J. Pankiewicza. 
W latach 1927-37 był profesorem krakowskiej ASP. Należał do grup 
artystycznych: „Niezależni”, „Kolor” i „Zwornik”. Uprawiał malarstwo 
olejne, specjalizując się w pejzażu, a także techniki graficzne. Brał 
udział w wielu wystawach zarówno w kraju, jak i za granicą, 
zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia. Bardzo liczną grupę jego 
dzieł stanowią malownicze pejzaże o niewielkich rozmiarach. Widać 
w nich wyraźny wpływ szkoły Jana Stanisławskiego.
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Malarz, rzeźbiarz, ilustrator, syn rzeźbiarza Erazma Rudolfa. Studiował we Lwowie rzeźbę 
u Leonarda Marconiego. Naukę kontynuował w latach 1883–1888 w krakowskiej Szkole 
Sztuk Pięknych u m.in. W. Łuszczkiewicza, I. Jabłońskiego, J. Matejki oraz w monachij-
skiej akademii u A. Wagnera. Podróżował do Włoch i Paryża. Swoje prace prezentował na 
wystawach w Krakowie, Lwowie, Poznaniu, Brukseli. Artysta malował obrazy olejne oraz 
akwarele. Głównym motywem pojawiającym się w jego twórczości to widoki polskich miast, 
najczęściej Krakowa. Malował także portrety, sceny rodzajowe, historyczne, a także i religijne. 
Fabijański był również twórcą plakatów i ilustracji do czasopism.

134
Stanisław Fabijański
(1865 Paryż – 1947 Kraków)

Portret Henryki Jasieńskiej

ołówek, papier 27 × 21 cm 
w świetle passe-partout
opis. i sygn. p. d.: WP. Henrykowa 
Jasieńska/St. Fabijański

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 – 3 000 zł
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W 1904 roku rozpoczął naukę w krakowskiej Akademii pod kierunkiem Floriana Cynka, 
Konstantego Laszczki oraz u Leona Wyczółkowskiego. Już w czasie studiów jego prace były 
wielokrotnie wyróżniane i nagradzane. W 1911 roku wraz z Teodorem Grottem wyjechał 
do Włoch. Owocem tej właśnie artystycznej podróży była cała teka akwafort z widokami 
Florencji. W tym samym roku powstała teka chromolitografii z krakowskimi widokami. 
W 1914 roku wyjechał do Paryża. Od tego czasu w jego malarstwie widać wyraźny wpływ 
impresjonizmu. Błocki był uważany za jednego z najwybitniejszych ówczesnych twórców. 
Szczególną popularnością i uznaniem cieszył się w środowisku lwowskim. Początkowo artysta 
posługiwał się przede wszystkim techniką olejną, głównie były to portrety oraz pejzaże. W jego 
pracach pojawiały się również sceny rodzajowe symboliczne; malował również akty i sceny 
erotyczne. Z powodzeniem zajmował się grafiką. Prace Błockiego znajdują się w zbiorach 
Muzeum Narodowego w Krakowie i w gabinecie rycin Biblioteki Jagiellońskiej.

135
Włodzimierz Błocki
(1885 Lwów – 1921 Zakopane)

Sycylijczyk, 1912 r.

tempera, papier, 46,5 × 33,5 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. l. d.: WBłocki/912.
na odwrocie nalepka wystawowa z opisem 
obrazu: Sycylijczyk, techniką, datą 
nadesłania 6.II. 1913 i nr 22097.

cena wywoławcza: 4 400 zł
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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136
Walery Eljasz-Radzikowski
(1841 Kraków – 1905 tamże)

Stojąca kobieta, 1882 r.

akwarela, papier, 28 × 18,5 cm 
w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: WE 17/3/1882

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 zł

Studia artystyczne odbył w latach 1856–1862 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, 
w pracowni Władysława Łuszczkiewicza. Następnie wyjechał do Monachium, gdzie studiował 
w tamtejszej Akademii. W latach 1865–1866 odbył liczne podróże artystyczne, m.in. 
do Belgii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i Włoch. Po powrocie zamieszkał w Krakowie. 
W twórczości Eljasza-Radzikowskiego można wydzielić dwa główne motywy – były to 
sceny historyczne oraz widoki ukochanych gór artysty – Tatr. Swoje prace artysta wystawiał 
w krakowskiej TPSP i TZSP.
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Studia artystyczne rozpoczął w 1910 roku we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych, 
w pracowniach Stanisława Kaczora Batowskiego oraz Ludwika Kwiatkowskiego. Naukę 
uzupełniał w Paryżu i Amsterdamie. Podróżował również do Niemiec, Austrii, Włoch, Belgii. 
W czasie I wojny światowej w szeregach austriackiej armii pełnił funkcję malarza wojskowego. 
W 1922 roku artysta został zaproszony przez angielskiego ambasadora Maxa Müllera do 
Warszawy. W tym też czasie zyskał sławę jako najlepszy portrecista warszawskich elit, 
malując przede wszystkim wizerunki dyplomatów oraz ich żon. Poza portretami w twórczości 
artysty pojawiały się również pejzaże oraz martwe natury z kwiatami. W 1927 roku Kidoń 
przeprowadził się do Katowic, gdzie odbyła się jego pierwsza indywidualna wystawa. Tam 
też, wraz ze Stanisławem Ligoniem, utworzył w 1929 roku Związek Zawodowy Artystów 
Plastyków na Śląsku. Był również założycielem Ogólnopolskiej Grupy Twórczej „Zachęta”. 
Pozostając na Śląsku, Kidoń podobnie jak w Warszawie, skupiał się na portretowaniu osób 
związanych ze światem polityki, a także i kultury. Jego prace brały udział w wystawach we 
Lwowie, Warszawie, Katowicach.

137
Józef Kidoń
(1890 Rudzica – 1968 Warszawa)

Portret mężczyzny, 1965 r.

pastel, papier, 78 × 46 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: Kidoń 1965

cena wywoławcza: 4 000 zł •
estymacja: 6 000 – 7 000 zł
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W latach 1917-1927 roku studiował w Krakowie w Akademii u Józefa Mehoffera, Wojciecha 
Weissa, Ignacego Pankiewicza i Józefa Pankiewicza. W 1926 roku wyjechał do Paryża, 
gdzie w tym samym roku brał udział w wystawie uczniów Pankiewicza. Po powrocie do 
Polski zamieszkał w Toruniu. W 1930 roku został członkiem toruńskiej grupy Konfraterni 
Artystów, z którą wystawiał do 1933 roku. W 1936 roku wyjechał do Katowic, gdzie mieszkał 
na Dworze Brynów. Pindelski swoje obrazy prezentował na wystawach TPSP w Krakowie 
w 1930 i 1932 roku. Artysta w swojej twórczości ze szczególnym upodobaniem przedstawiał 
martwe natury i pejzaże. Malował również portrety. Zajmował się również projektowaniem 
witraży oraz konserwacją obrazów. Walczył podczas kampanii wrześniowej w 1939 roku; 
zginął podczas nalotu. Jego obrazy należą do zbiorów muzealnych w Krakowie, Toruniu, 
Krośnie, Tarnowie.

138
Leszek Pindelski 
(1902 Jasło – 1932 Klewań k. Równego)

Martwa natura

pastel,  papier, 32 × 48 cm 
w świetle passe-partout
sygn. p. d.: L. Pindelski

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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139
Marek Włodarski  
(Henryk Streng)
(1903 Lwów – 1960 Warszawa)

Martwa natura z wagą  
i z dzbankiem na stole, 1925 r.

ołówek, papier, 23 × 18 cm 
w świetle passe-partout
dat. i opis. p. d.: Paris 1925

Wystawiany:
– Marek Włodarski (Henryk Streng) 
1903–1960, Muzeum Narodowe w War-
szawie, grudzień 1981 – styczeń 1982

cena wywoławcza: 3 800 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

W latach 1920–24 odbył studia we Lwowie w Wolnej Akademii Sztuk Pięknych oraz 
w Państwowej Szkole Przemysłowej, w pracowni Kazimierza Sichulskiego. W 1924 roku 
wyjechał do Paryża, gdzie przez kilka miesięcy kształcił się pod kierunkiem Fernanda Légera. 
Był członkiem grup artystycznych Artes i Neoartes. Swoje prace wystawiał z Grupą Krakowską 
oraz Grupą Lwowską. W 1939 roku uczestniczył w kampanii wrześniowej. W kolejnych 
miesiącach dotarł do Lwowa. W obawie przed najeźdźcą zmienił nazwisko na Marek Włodar-
ski. W 1944 roku wyjechał do Warszawy, skąd następnie trafił do obozu koncentracyjnego 
Stutthof. Po zakończeniu wojny w 1947 roku został pedagogiem warszawskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. W 1956 roku uzyskał stopień profesora. Twórczość malarska Włodarskiego 
kształtowało się pod wpływem zdobyczy formizmu, rosyjskiej awangardy i francuskiego 
surrealizmu. Prace artysty należą do największych kolekcjach muzealnych w Polsce, m.in. 
w Muzeach Narodowych w Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, w Muzeum Sztuki w Łodzi 
czy w Muzeum Okręgowym im. L.Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
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Malarz, grafik i pedagog żydowskiego pochodzenia. Początkowo pobierał lekcje malarstwa 
w prywatnej szkole we Lwowie i w Krakowie u Ludwiki Mehofferowej, następnie zaś konty-
nuował nauki w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych. Był współzałożycielem tzw. Pierwszej 
Grupy Krakowskiej, po wojnie zaś dwukrotnie prezesem Drugiej Grupy Krakowskiej. Twórczość 
artysty silnie ukształtowały polityka i przeżycia wojenne, nie przejął od swoich nauczycieli 
z czasów studenckich – Fryderyka Pautscha, Teodora Axentowicza i Władysław Jarockiego 
– formuły artystycznej, bliższa była mu o niespokojnym duchu awangarda. Dorobek artysty 
można podzielić na dwa zasadnicze rozdziały: okres przedwojenny, w którym wyraźny był 
wpływ niemieckiego ekspresjonizmu i kubizmu oraz powojenny, który obfitował w formalne 
eksperymenty (malarstwo materii, „abstrakcja biologiczna”), gdzie kluczową rolę odgrywało 
łączenie tradycyjnego medium z nietypowym, jak szczątki organiczne zwierząt, wszystko zaś 
było okraszone siatką symbolicznych znaczeń o wymowie wanitatywnej.

140
Jonasz Stern
(1904 Kałusz – 1988 Zakopane)

W restauracji

tusz, papier, 27,5 × 21 cm 
w świetle passe-partout
na odwrocie potwierdzenie autentyczności 
wdowy po artyście: Stwierdzam autor-
stwo/Jonasz Sterna/Barbara Jaroszyńska 
Stern

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 zł
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W 1937 roku otrzymał dyplom ukończenia studiów na 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Nauki pobierał 
w pracowniach Władysława Skoczylasa i Leona Wy-
czółkowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. Członek 
„Grupy Czwartej” i grupy „Czerń i Biel”. Kolejno w latach 
1937–1939 i 1947–1949 był wykładowcą i dyrektorem 
Liceum Poligraficznego w Warszawie. W latach 1947–49 
był kierownikiem graficznym w wydawnictwie Wiedza, 
oraz redaktorem czasopisma Poligrafika. Sławę zyskał 
przede wszystkim jako wytrawny grafik. Tworzył przede 
wszystkim litografie. Swoje grafiki tworzył w całych cyklach 
np. „Walcząca Warszawa” (1940–1948), „Akwarium” 
(1965–1967), „Kroniki” (1968). Przedstawiał również 
widoki miejskie i portrety. Artysta wielokrotnie wystawiał 
swoje prace na licznych polskich wystawach.

141
Andrzej Zygmut Oleś
(1886 Iwonicz – 1952 Kielce)

Kościół Świętego Karola Boromeusza 
w Kielcach – na wzgórzu Karczówka, 1942 r.

akwarela, papier, 23 × 30 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p. d.: A.Oleś/1942

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

142
Aleksander Sołtan
(1903–1994)

Zima w Tatrach, 1952 r.

akwarela, papier, 41,5 × 31 cm 
w świetle passe-partout
sygn. i dat. p.d.: ASołtan 1952 r.

Pochodzenie:
Wyposażenie Hotelu Bristol w Warszawie,  
z lat 1945–65.

cena wywoławcza: 1 400 zł •
estymacja: 2 000 – 2 500 zł

Studiował w krakowskiej ASP, gdzie uczęszczał na zajęcia między innymi w pracowni Leona Wyczółkowskiego (w latach 1907–1908) 
oraz Stanisława Dębickiego (1911–1913). Poza obraną drogą kształcenia pod kątem artystycznym, Oleś równocześnie studiował prawo 
na Uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach głównie pracował w Krakowie, nauczał rysunku w Gimnazjum św. Jacka, a w 1915 podjął 
dodatkowe studia malarskie u Wojciecha Weissa. W 1936 roku przeniósł się na stałe do Kielc, gdzie sprawował urząd konserwatora zabytków. 
Artysta uprawiał malarstwo oraz grafikę. Z technik malarskich najczęściej wykorzystywał gwasz, olej, akwarelę oraz pastel. Głównie tworzył 
krajobrazy; jego twórczości pojawiają się, o wiele mniej liczne portrety.
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Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
Rysunkowa). Dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do Danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.

143
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Sanna

akwarela, papier, 24,5 × 34 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 2 200 zł •
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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144
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 
1970 Gdańsk)

Topole III

linoryt, papier, 15 × 20 cm 
(odcisk płyty), 21 × 29,5 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. na kamieniu p. d.: SS 
u dołu ołówkiem: 2/20 poniżej 
„Topole III”/linoryt, 1920 
oraz p. d.: pieczątka artysty 
odbitka z pracowni Stanisława 
Kubickiego
Analogiczna praca 
reprodukowana w: Graficzny 
warsztat ekspresjonisty. Lino-
ryty i rysunki Stefana Szmaja 
(1893–1970), Poznań, 
Galeria Piekary 2014, s. 26.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

145
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 
1970 Gdańsk)

Topole V

linoryt, papier, 15 × 21 cm 
(odcisk płyty), 21 × 29,5 cm 
(wymiar arkusza)
sygn. na kamieniu p. d.: SS 
u dołu ołówkiem: 2/20 poniżej 
„Topole V”/linoryt, 1920 oraz 
p. d.: pieczątka artysty odbitka 
z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana 
w: Graficzny warsztat ekspresjo-
nisty. Linoryty i rysunki Stefana 
Szmaja (1893–1970), Poznań, 
Galeria Piekary 2014, s. 27.

Pochodzenie:
kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

Grafik, samouk, reprezentant nurtu ekspresjonistycznego. Nie podjął studiów artystycznych, a jego wykształcenie w tym zakresie ograniczyło 
się do krótkiego epizodu w prywatnej szkole malarskiej Hermanna Groebera w Monachium w 1910 r. Duży wpływ na ukształtowanie ducha 
artystycznego Szmaja miał pobyt w Berlinie w latach 1915–1916, gdzie zetknął się z niemieckim ekspresjonizmem, pod którego wpływem 
szybko zaczął tworzyć swoje prace. Grafik był związany z poznańskim środowiskiem artystycznym, należał do ekspresjonistycznej grupy 
plastyków Bunt oraz publikował w czasopiśmie Zdrój, którego redaktorem był Jerzy Hulewicz.
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146
Stefan Szmaj
(1893 Książenice – 1970 Gdańsk)

Modlitwa do słońca

linoryt, papier, 25 × 18,5 cm (odcisk 
płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar arkusza)
sygn. na kamieniu wzdłuż prawej kra-
wędzi: S/S. ołówkiem l. d.: 6/20 poniżej 
linoryt, 1919
oraz p. d.: pieczątka artysty odbitka 
z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w: 
Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 
Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 75.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł

147
Stefan Szmaj

(1893 Książenice-1970 Gdańsk)

Autoportret

linoryt, papier, 25 × 18,5 cm (odcisk 
płyty), 29,5 × 21 cm (wymiar arkusza)

sygn. na kamieniu l. i p. d.: S S. 
ołówkiem l. d.: 4/20 poniżej Autoportret/

linoryt, 1916
oraz p. d.: pieczątka artysty odbitka 

z pracowni Stanisława Kubickiego
Analogiczna praca reprodukowana w: 

Graficzny warsztat ekspresjonisty. Linoryty
i rysunki Stefana Szmaja (1893–1970), 

Poznań, Galeria Piekary 2014, s. 81.

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty

cena wywoławcza: 1 300 zł
estymacja: 1 800 – 2 500 zł
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148
Jerzy Skarżyński
(1924 Kraków – 2004 tamże) 

Erotyk

tusz, papier, 29,4 × 21 cm

cena wywoławcza: 1 200 zł •
estymacja: 2 000 – 3 000 zł

Malarz, scenograf teatralny i filmowy, autor ilustracji do książek, pedagog. Studia rozpoczął 
w 1941 r. w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz na Wydziale Architektury Politechniki 
Krakowskiej. W latach 1948–1958 był scenografem w Teatrze Lalki i Aktora Groteska 
w Krakowie, a od 1958 w krakowskim Teatrze Starym. Od 1970 był pedagogiem na 
krakowskiej ASP oraz profesorem na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych. Należał 
do II Grupy Krakowskiej, formacji młodych artystów skupionych wokół Tadeusza Kantora. 
Obrazy Jerzego Skarżyńskiego znajdują się m.in. w Muzeum Narodowego w Krakowie. Jest 
twórcą ogromnej ilości ilustracji książkowych, a także ilustracji prasowych. Współpracował 
z tygodnikiem „Przekrój”. Projektował plakaty filmowe, teatralne i kabaretowe, a także 
okazjonalne, np. na I Festiwal Muzyki Jazzowej w Sopocie w 1956. Na 1. Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1974 Jerzy Skarżyński otrzymał nagrodę za scenografię 
do filmu Sanatorium pod Klepsydrą. Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia 
Polski (2000) i Złotym Krzyżem Zasługi.
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Jerzy Skarżyński
(1924 Kraków – 2004 tamże) 

Scena erotyczna, 1942 r.

tusz, papier, 17,5 × 21 cm
sygn. i dat. p. d.: J. S. 42

cena wywoławcza: 1 700 zł •
estymacja: 2 500 – 3 500 zł



I. PRZED AUKCJĄ

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

2. Opłata aukcyjna
Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część 
końcowej ceny obiektu i 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.



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA PRAC NA PAPIERZE (16) SZTUKA DAWNA 

9 lutego (sobota) 2019, godz. 17.00 • Sopot • ul. Boh Monte Cassino 43
Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, przesłać faksem: 58 342 44 58 lub e-mailem: sopot@sda.pl) do siedziby 
SDA nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz 
przelewem: PL73 1240 1242 1111 0000 1587 0894

Imię i nazwisko ______________________________________________________________________________________________________ 

Dokładny adres ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm) ____________________________________________ PESEL _______________________________________________________     

Przed przyjęciem zlecenia licytacji pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych osobowych oraz o dokument 
potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą lub 
faksem: w formie kserokopii lub skanu takiego dokumentu).

Proszę o licytację następujących pozycji:

Nr pozycji
w katalogu Autor, tytuł Maksymalna oferowana kwota

lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
SDA będzie reprezentował w licytacji Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. 
Zgadzam się na jedno postąpienie w górę w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości: Tak  Nie                 

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy SDA połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji 
telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Numer Państwa telefonu do licytacji  _________________________________________________________

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ i WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowane 

w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszymi WARUNKAMI, w tym do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 

o opłatę aukcyjną oraz innych opłat, zgodnie z oznaczeniami w katalogu, w szczególności w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy utworu (tzw droite-de-suite) w terminie 
14 dni od daty aukcji, 

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych 
danych Sopocki Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności, 

4)  zapoznałem/-am się z Polityką prywatności obowiązującą w Sopockim Domu Aukcyjnym, w tym z informacjami określającymi w jakim zakresie 
i celu Sopocki Dom Aukcyjny jest uprawniony do przetwarzania moich danych osobowych, komu mogą być one udostępnione, jaka jest podstawa 
przetwarzania oraz jakie prawa w związku z tym mi przysługują.

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis

5)  wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sopocki Dom Aukcyjny moich danych osobowych w celach marketingowych takich jak otrzymywanie 
informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Sopocki Dom Aukcyjny, w tym na przesyłanie katalogów wydawanych przez Sopocki 
Dom Aukcyjny. 

_________________________________  ________________________ 
               Imię i nazwisko                                                                             data, podpis



 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA  
VARIA (28)
16 LUTEGO 2019



olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

75 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 20 LUTEGO 2019 (ŚRODA) • GODZ. 19.00
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • WARSZAWA • NOWY ŚWIAT 54/56

TEL.: 22 828 96 98; 603 949 004 • MLODASZTUKA@SDA.PL
  

WSZYSTKIE CENY WYWOŁAWCZE 1000 ZŁ

WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA OD 6 LUTEGO 2019 R.

młodasztuka

Stańczak Kamil, Ciepło II, 2018, akryl, płótno, 100 × 100 cm



14 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 2 MARCA 2019 • GODZ. 17
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

Bartosz Świątecki (Pener) 
Digital Witness, 2018 
technika mieszana, płótno,  
140 × 140 cm
(fragm.)



16 MARCA 2019 R.
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA  
CERAMIKI  

KADYŃSKIEJ



20 MARCA 2019 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 

Jerzy Duda Gracz (1941–2004), Głuchołazy 2, akwarela, gwasz, papier, 36 × 25 cm, sygn. p. d.: Pinxit/Jerzy Duda-Gracz

SZTUKA WSPÓŁCZESNA 





olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie

30 MARCA 2019 
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Maksymilian Novák – Zempliński, Incarnatio series, 2008, olej, płyta, 125 × 125 cm, sygn. na odwrocie: ‘M. Novák-Zempliński | 2008’



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

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

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

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

GALERIA  
KRAKÓW
ul. Rynek Główny 43, 
31-013 Kraków
tel. 12 429 12 17
krakow@sda.pl

GALERIA  
BYDGOSZCZ
ul. Jagiellońska 47, 
85-097 Bydgoszcz
tel. 602 593 826
bydgoszcz@sda.pl

 

redakcja i opracowanie katalogu: Jarosław Barton, Kamila Derra, Małgorzata Kudelska, Anna Masztalerz-Gajda 

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz 

 

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

Indeks artystów
 

ADLER JANKIEL  52 

ADLER RICHARD  101 

ARTYSTA NIEOKREŚLONY  112

Miasteczko, 1968 r.

AXENTOWICZ TEODOR  9, 41 

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  66, 67, 71  

BEREZOWSKA MAJA  122

BERLEWI HENRYK  36, 38  

BŁOCKI WŁODZIMIERZ   135

BOROWSKI WACŁAW  24 

BRZOSKO WŁADYSŁAW  130, 131 

CHEŁMOŃSKI JÓZEF  132 

CHLEBOWSKI STANISŁAW  80, 81, 82, 83 

CHMIELIŃSKI WŁADYSŁAW  91, 143 

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  29, 30  

ELJASZ-RADZIKOWSKI WALERY  136 

FABIJAŃSKI STANISŁAW  93, 134

FAŁAT JULIAN  8, 21  

FILIPKIEWICZ STEFAN  95, 114  

FRYCZ KAROL  120 

GERSON WOJCIECH  2, 11 

GOTTLIEB LEOPOLD  37 

GÓRSKI STANISŁAW  88, 89 

GROTT TEODOR  49 

GROTTGER ARTUR  5 

GUMOWSKI JAN KANTY  96, 97, 98, 99, 105, 106  

HALICKA ALICJA  28 

HAYDEN HENRYK  25, 26, 35  

HOFMAN WLASTIMIL   117 

HOLZMÜLLER JULIUSZ  78

  

JAHL WŁADYSŁAW  75, 76 

JÓZEFOWICZ JÓZEFA MARIA  87 

KAMOCKI STANISŁAW  53, 54, 55, 56 

KIDOŃ JÓZEF  137 

KONARSKI M.  113 

KOSSAK JULIUSZ  1, 4, 20  

KOSSAK KAROL  77, 79  

KOZAKIEWICZ ANTONI  12 

KREISEL PAUL  100, 102, 103  

KREMEGNE PINCHUS  31 

KRYNICKI NIKIFOR  118, 119 

KUBICKI STANISŁAW 18 

LAMBERT-RUCKI JEAN  32, 34  

LILLE LUDWIK  33 

MAKOWSKI TADEUSZ  22 

MALCZEWSKI JACEK  13, 14, 15, 52 

MALCZEWSKI RAFAŁ  127 

MARKOWICZ ARTUR 57, 58, 59 

MEHOFFER JÓZEF  7, 19, 40   

MENKES ZYGMUNT  39 

MICHAŁOWSKI PIOTR  3 

MOKWA MARIAN  129 

MUTER MELA  23 

NORBLIN DE LA GOURDAINE JAN PIOTR  16, 17 

NOWAKOWSKA ACEDAŃSKA IRENA  48 

OLEŚ ANDRZEJ ZYGMUT  141 

PESKÉ JEAN  64 

PINDELSKI LESZEK  138 

PROCAJŁOWICZ ANTONI  121 

PRONASZKO ANDRZEJ  125 

 

RADNICKI ZYGMUNT  123 

RAPACKI JÓZEF  43 

REMBOWSKI JAN  90 

RUBCZAK JAN  94, 115 

RYBKOWSKI TADEUSZ  70, 72, 73 

RYSZKIEWICZ JÓZEF M.   42 

RZEPIŃSKI CZESŁAW  74, 104 

SAWICZEWSKI STANISŁAW  50, 51 

SETKOWICZ ADAM  44, 45 

SKARŻYŃSKI JERZY  148, 149 

SOŁTAN ALEKSANDER  142 

STACHIEWICZ PIOTR  47 

STANKIEWICZ ZOFIA  107 

STERN JONASZ  140 

STRYJEŃSKA ZOFIA  84, 85, 86 

SZCZĘSNY JÓZEF  46 

SZMAJ STEFAN  144, 145, 146, 147   

SZWARC STANISŁAW  108, 109, 110, 111, 116 

TERLECKI ALFRED  92 

TETMAJER WŁODZIMIERZ  68, 69 

TRAUTMAN MIECZYSŁAW  128 

TUREK FRANCISZEK  124 

WEISS WOJCIECH  60, 61, 62, 63, 65  

WITKIEWICZ STANISŁAW IGNACY  6, 10  

WŁODARSKI MAREK (HENRYK STRENG)  139 

WOJNARSKI JAN  133 

ZACZENIUK WITOLD STEFAN  126 

ZUCKER JAKUB  27 

I okładka – Poz. 10 Stanisław Ignacy Witkiewicz Portret Wandy Marii Skarżyńskiej z d. Romm, 6 I 1917 r.

II okładka – Poz. 3 – Piotr Michałowski Para koni w zaprzęgu z pocztylionem, lata 1832–1835

III okładka – Poz. 29 Stanisław Eleszkiewicz Mężczyzna przy stole





30 MARCA 2019 R.
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI 
Mojżesz Kisling (1891 Kraków – 1953 Sanary-sur-Mer), Pejzaż z Sanary-sur-Mer, 1951 r., olej, płótno, 60 × 73 cm, sygn. i dat. l.d.: Kisling 1951

ECOLÉ DE PARIS 

IS
BN

 9
78

-8
3-

65
72

3-
67

-3

9
78

83
65

72
36

73
C

EN
A
: 

2
0

 z
ł (

z 
5

%
 V

AT
) 

AU
KC

JA
 P

R
A

C
 N

A
 P

A
P

IE
R

ZE
 1

/2
0

1
9

Poz. 34, Julian Fałat (1853–1929), Czorsztyn, 1921 r.
akwarela, papier, 29 × 26,5 cm
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