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Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 Kraków)

Portret Karola Potkańskiego, 
1900 r.

olej, płótno, 63 × 56 cm
sygn. i dat. p. g.: J. Malczewski 1900

Reprodukowany:
– Jacek i Rafał Malczewscy, Radom 
2014, s. 106;
– Śladami Jacka Malczewskiego, Radom 
2012, s. 28;
– Jacek Malczewski (1854–1929). 
W 150. rocznicę urodzin i 75. rocznicę 
śmierci, Radom 2004, s. 80;
– Jacek Malczewski. Samotny wędrowiec, 
Muzeum Okręgowe w Suwałkach 
24.10.2002–15.02.2003, [b.s.];

Obraz posiada ekspertyzy Agnieszki 
Ławniczakowej z 1998 r. i Zofii Katarzyny 
Posiadały z 2009 roku.

cena wywoławcza: 58 000 zł
estymacja: 150 000 – 200 000 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. Następnie 
zwrócił się ku symbolizmowi, tworząc własną, oryginalną emblematykę. Wykonał też liczne 
portrety, często połączone z elementami symbolicznymi i alegorycznymi.
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„Kim był Karol Potkański? Historykiem, profesorem Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Urodził się 16.IV w Prędocinku koło Radomia (dziś 
dzielnica miasta) w rodzinie ziemiańskiej, był synem Edwarda, 
właściciela Jeżowej Woli (pod Radomiem), i Anieli z Malczewskich, 
wujecznym bratem Jacka Malczewskiego. Po wczesnej śmierci matki 
i ojca wychowywała go babka, Karolina z Bukowieckich Malczewska, 
współwłaścicielka Prędocinka. Potkański uczył się na prywatnej pensji 
w Radomiu. Wzrastał w atmosferze patriotycznej, wśród tradycji 
napoleońskich, wiążących się z pielęgnowaniem kultury francuskiej. 
Obok babki największy wpływ na ukształtowanie jego osobowości 
wywarli wuj Julian Malczewski, urzędnik oddziału radomskiego Tow. 
Kredytowego Ziemskiego (ojciec Jacka Malczewskiego), i ciotka 
Wanda Malczewska. Wyższe klasy gimnazjalne przerabiał Potkań-
ski w Krakowie, prywatnie zdając jako ekstern co roku egzaminy 
w II Gimnazjum Św. Jacka. Po uzyskaniu jako „prywatysta” matury 
podjął studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zajmował 
się paleografią i dyplomatyką. W swoich dociekaniach historycznych 
Potkański zajmował się strukturą społeczną początków państwa 
Polskiego. W 1901 otrzymał nominację na profesora nadzwyczajnego 
historii powszechnej, a od 1903 r. do końca życia kierował katedrą 
historii austriackiej na Uniwersytecie Jagiellońskim”.

Fragment ekspertyzy Zofii Katarzyny Posiały.

Malczewskiego z portretowanym Potkańskim łączyły serdeczne 
stosunki, o czym świadczy fakt mianowania Karola drużbą na weselu 
artysty z Marią Gralewską. Malarz kilkakrotnie portretował swojego 
wujecznego brata. W zbiorach Muzeum Sienkiewicza w Oblęborku 
znajduje się portret, który Potkański ofiarował w prezencie synowi 
Henryka Sienkiewicza, którego był preceptorem (1906 r., olej, deska, 
76 × 60 cm). W 1907 r. powstała natomiast karykatura przedsta-
wiająca przyjaciół, Henryka Sienkiewicza i Karola Potkańskiego.

Karol Potkański, źródło: „Nowości Illustrowane” 
1907, nr 34, s. 2
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Franciszek Żmurko 
(1859 Lwów - 1910 Warszawa)

Studium, 1890 r. 

olej, płótno, 64,5× 52,5 cm 
sygn. i dat. l. d.: F.Żmurko 1890 
na odwrocie nalepka z TPSP w Radomiu 
z opisem pracy

Wystawiany:
Towarzystwo Przyjaciół  Sztuk Pięknych 
w Radomiu, po 1945 r.

cena wywoławcza: 28 000 zł 
estymacja: 50 000 – 70 000  zł

Pierwszy etap edukacji artystycznej rozpoczął od lekcji rysunku pod pieczą Franciszka 
Tepy w rodzinnym Lwowie. Następnie kontynuował studia w krakowskiej Szkole Sztuk 
Pięknych w pracowni Jana Matejki i w późniejszych latach podczas pobytów za granicą 
w Wiedniu i Monachium. Swoją wrażliwość artystyczną kształcił podczas licznych podróży 
po Francji, Holandii i Niemczech. Malował kompozycje rodzajowe i symboliczne, sięgał do 
tematyki antycznej, zwłaszcza nawiązującej do Starożytnego Rzymu, biblijnej, orientalnej oraz 
historycznej. Jednak największą popularność, zarówno w kraju jak i za granicą, przyniosły 
mu wizerunki kobiet. Malował nasycone erotyzmem akty. Tworzył utrzymane w ciepłej palecie 
barw zmysłowe kobiece portrety. Dzieła artysty znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum 
Narodowego w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, a także we lwowskiej Galerii Sztuki oraz 
w wielu prywatnych kolekcjach.

„Przez całą twórczość Żmurki snuje się jak nieprzerwana nić złota, kult 
kobiety i typu kobiecego w różnych odmianach. Typ ten jest już to ba-
chicznie zmysłowym, już to opromienionym sentymentem i czynnikiem 
idealistycznym. W różnych okresach życia i działalności malarskiej różne 
fazy przybierało to studium aktu kobiecego, który już najwięksi mistrzowie 
malarstwa wszechświatowego jak Rubens, Tycjan, Veronese, Tiepolo uwa-
żali za kwintesencję malarstwa, za najwdzięczniejszy temat i najwyższy 
wzlot siły twórczej malarskiej. Artyzm Żmurki był z tych, w których odnaleźć 
można bardzo wyraźnie, nieśmiertelne pierwiastki wielkiego renesansu. 
Był to duch twórczy, gnany żywiołową siłą wewnętrznej inspiracji do 
gorączkowego tworzenia (…). W wielkiej plejadzie polskich mistrzów 
pędzla doby po-Matejkowskiej on jeden siłą indywidualizmu swego dokazał 
tego, że obrazy jego zostały na targu wszechświatowym. (….)”
 „Posiadał wyjątkową zdolność podpatrywania tego co piękne, co złoci 
szarość życia i wprawia w drżenie nasze nerwy, że umiłował arcytwór 
natury — kobietę, pulsującą pełnią krwi, to mu zapewniło stanowisko nie 
tylko w polskiej ale wszechświatowej sztuce i to było źródłem jego sławy 
i wyjątkowego powodzenia”. 

W. Prokesch, Franciszek Żmurko, Kraków 1911, s. 4-6

Pracownia Franciszka Żmurki, źródło: Kazimierz Daniłowicz-Strzelbicki, Franciszek 
Żmurko, Warszawa 1902, s. 11
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Władysław Podkowiński
(1866 Warszawa – 1895 tamże)

Wyjazd (Wyjazd na polowanie, 
Kompozycja z saniami), 1888 r.

olej, płótno, 38 × 55,5 cm 
sygn. i dat. p.d.: W. PODKOWIŃSKI| 
1888 r.

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna w Polsce

Wystawiany:
Warszawa, Towarzystwo Zachęty do Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskim, 1888 r.

Opisywany i reprodukowany:
– Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Za-
chęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim 
za rok 1888, s. 15.
– W. Wierzchowska, Władysław Podkowiń-
ski, Warszawa 1957, il. 24 [pod tytułem 
Kompozycja z saniami].
– J. Wiercińska, Katalog prac wystawianych 
w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych 
w latach 1860–1914, Wrocław 1969, 
s. 289.
– Władysław Podkowiński. Katalog wystawy 
monograficznej, opracowała E. Charazińska, 
Warszawa 1990, s. 17–18, s. 84–85.
– E. Charazińska, Władysław Podkowiński, 
Wrocław 2002, s. 26, 31–33.
– I. Bal, Podkowiński Władysław Ansgary, 
[w:] Słownik artystów polskich o obcych 
w Polsce działających (zmarłych przed 
1996 r.), Warszawa 2003, s. 347

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

Malarz, rysownik i ilustrator. Jeden z pierwszych i najważniejszych (obok Józefa Pankiewicza) 
polskich impresjonistów i symbolistów końca XIX wieku. Prekursor tych kierunków na 
ziemiach polskich. Jego twórczość miała ogromny wpływ na polskie malarstwo pejzażowe, 
zwłaszcza kompozycje i kolorystykę obrazów.
 Edukację artystyczną rozpoczął pod kierunkiem Wojciecha Gersona i Aleksandra Kamiń-
skiego w warszawskiej Klasie Rysunkowej, gdzie uczył się w latach 1883–1885. Od 1885 do 
1886 kontynuował studia malarskie w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w pracowni 
batalisty Bogdana Willewaldego. Wtedy też wykonywał już ilustracje dla popularnych czaso-
pism: „Biesiady Literackiej”, „Kłosów”, „Tygodnika Ilustrowanego” czy „Wędrowca”. Skupione 
wokół „Wędrowca” środowisko twórców, na czele ze znakomitymi krytykami, Stanisławem 
Witkiewiczem i Antonim Sygietyńskim, w znaczący sposób oddziałało na kształtowanie się 
postawy artystycznej młodego Podkowińskiego – walczyli oni o nobilitację sztuki realistycznej 
ale też pisali o najnowszych tendencjach w sztuce europejskiej, m.in. o rodzącym się 
we Francji impresjonizmie. Stąd zapewne pierwsze przymiarki artysty do praktycznego 
zastosowania nowej teorii we własnym malarstwie, które widać właśnie w Wyjeździe. 
 W 1889 r. – wraz ze szkolnym kolegą Józefem Pankiewiczem – wyjeżdża do Paryża, 
gdzie ogromny wpływ na jego malarstwo wywarły doświadczenia impresjonizmu, w szcze-
gólności twórczość Claude’a Moneta. Po powrocie do kraju w 1890 r. osiadł na stałe 
w Warszawie. Wspólnie z Pankiewiczem wystawiał paryskie obrazy, budząc ostry sprzeciw 
krytyki i publiczności (Zeschnięty słonecznik, Latarnik paryski, W okolicy Fontainebleau). 
Z tematycznego repertuaru francuskich impresjonistów zaczerpnął motyw wąskiego tunelu 
ulicy ujętej z podwyższonego punktu obserwacji, zmieniającej swój wygląd w zależności 
od pory roku (Ulica Nowy Świat w Warszawie w dzień letni, 1891; Ulica Nowy Świat 
w Warszawie w dzień zimowy, 1892. W 1891 r. namalował Portret Wincentyny Karskiej 
uznany za pierwszy w historii sztuki polskiej wizerunek wykonany w plenerze. Od 1892 r. 
jego twórczość nabiera charakteru symbolicznego. Największy rozgłos zdobył, połączony 
z nutą skandalu zdobył po wystawie obrazu Szał uniesień w 1894 r.
 Podkowiński prezentował swoje prace w warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk 
Pięknych (1887–1894) i Salonie Aleksandra Krywulta (1891, 1893) oraz w krakowskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1891, 1893). Brał też udział w międzynarodowych 
wystawach w Monachium (1892), Chicago (1893), San Francisco i Los Angeles (1894).

„(…) Podkowiński pozostawił dorobek artystyczny na tyle ważki, by zapewnić sobie trwałe 
miejsce w historii polskiego malarstwa. Pozostawił też legendę; trochę dwuznaczną, niepo-
kojącą właściwie wszystkich. Kim był przede wszystkim: rzutkim reporterem zapełniającym 
warszawskie pisma ilustrowane świetnie rysowanymi aktualnościami? Młodym portrecistą 
wykwintnych dam? Prorokiem na gruncie nowego, jasnego malarstwa? Spóźnionym romanty-
kiem piszącym obrazami dzieje swojej nieszczęśliwej miłości? Artystą „wyklętym” niszczącym 
w patetycznym geście swoje największe dzieło? Był tym wszystkim jednocześnie – w jego 
twórczości bowiem ujawniają się niemal wszystkie prądy, niepokoje i fascynacje jakie 
przeżywa sztuka początku lat dwudziestych XIX wieku.”

W. Wierzchowska, Władysław Podkowiński, Warszawa 1981, s. 6.

„Warszawa była jego „pied a terre”, gdyż tutaj się urodził i tu miał rodzinę i wielu kolegów 
i przyjaciół. Pierwsze występy malarskie Podkowińskiego w Warszawie stały się wprost 
manifestacją impresjonizmu. Podkowiński ze szczerością i niezwykłym entuzjazmem dla tej 
nowej techniki malarskiej, tworzy odtąd obrazy o wielkich zaletach kolorystycznych i dużej 
zarazem sile indywidualnej. Jest  to zdumiewające, że ten dwudziestokilkuletni malarz tworzy 
naówczas dzieła tak dojrzałe i o takiej sile kolorystycznej. Malarstwo Podkowińskiego, które 
pod wpływem impresjonizmu objawiło się tak silnie i spontanicznie, jest zaprzeczeniem 
wszelkich nudnych hipotez o szkodliwości „wpływologii”. Warszawa za czasów Podko-
wińskiego nie była tym, czym jest dzisiaj, miastem parweniuszów, pozbawionych smaku 
i zamiłowań artystycznych. Podkowiński (…) nawiązał wiele przyjacielskich znajomości 
i często był zapraszany do swych przyjaciół na wieś. Stamtąd przywoził przepiękne i dużej 
wartości studia — krajobrazy i portrety.” 

T. Czyżewski, Dramat Podkowińskiego, [w:] ABC 1932, nr  307, s. 8.
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Zima 1888 r., kiedy powstał prezentowany na aukcji obraz, to czas 
w życiu Władysława Podkowińskiego szczególny. Jeszcze przed wyjaz-
dem do Paryża, do którego miał pojechać rok później i zakochać się bez 
reszty w impresjonizmie. Ale już po klasie rysunku u Gersona, studiach 
malarskich na petersburskiej Akademii i pracy ilustratora dla popularnych 
warszawskich czasopism „Tygodnik Ilustrowanego” i „Wędrowcy”.
 „Wyjazd” był drugim obrazem młodego warszawskiego artysty wysta-
wianym w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, co miało miejsce jeszcze 
w 1888 r. Już wcześniej dzięki znajomości z Władysławem Gościmskim, 
rodzajowym malarzem starszego pokolenia i pobytom w jego majątku 
Poschła koło Garwolina, poszerzał się obszar zainteresowań Podkowiń-
skiego. Ten malarz miasta, jego wierny kronikarz, zaczął wprowadzać do 
swojej twórczości motywy wiejskie. Co więcej, to Gościmski właśnie miał 
namówić Podkowińskiego do podjęcia pierwszych poważniejszych prób 
malarskich (E. Charazińska, Władysław Podkowiński. Katalog wystawy 
monograficznej, s. 17). Prób nie odstępujących o krok ówczesnym 
trendom impresjonistycznym rodzącym się w Paryżu. Data postawiona 
przy sygnaturze wskazuje, że obraz powstał właśnie zimą 1888 r., na 
rok przed wyjazdem artysty do Paryża. Ale użycie przez Podkowińskiego 
całej gamy czystych barw z tonacji błękitów, a także ostrych akcentów 
czerwieni i fioletów, próba zabarwienia cieni leżących na śniegu wyraźnie 
wskazuje już na znajomość teorii impresjonizmu. 
 „Zasadniczy ton obrazu jest niebieskawosiny; od lewej niebo zasnute 
jest lilioworóżową barwą, która kładzie refleksy na śniegu. Dachy domów 
świecą się w słońcu. Prócz brązowej, ugrowej barwy i szarej barwy drzew, 
innych tonów dostarcza grupa zasadnicza: jeden z koni kary, drugi 
kasztanowaty - szarozielonkawy ton ubioru mężczyzny z lewej i woźnicy 
– ciemne z brązowym kołnierzem futro mężczyzny. Łaszące się psy są białe 
w zgniłozielonkawe łaty. Jasną plamą wybija się zawiniątko, które trzyma 
kobieta, a jej chustka jest jedyną plamą czerwoną w obrazie. Niebieskawa 
barwa sań i liliowowiśniowa spódnica kobiety we wzmocnionym natężeniu 
powtarzają zasadnicze barwy obrazu. Charakterystyczne są fiolety na 
krzewie i śnieg koło leżącego psa” (Karta naukowa w Dziale Malarstwa 
Polskiego  w Muzeum Narodowym w Warszawie).
 „Obraz jest realistyczny, raczej rysowany niż malowany. Jednak ta 
śmiała próba rozwiązania kolorystycznego zastosowana przed zdobyciem 
doświadczeń paryskich, pozwala dostrzec wcześniejsze zainteresowanie 
teorią koloru. (…) Skąd zatem u Podkowińskiego, zaledwie stawiającego 
pierwsze kroki malarza, takie eksperymenty kolorystyczne? Przekonują-
cym argumentem będzie przypomnienie, że polska krytyka artystyczna 
i niektórzy artyści, wiedzieli o istnieniu impresjonizmu równolegle do jego 
manifestacji jako grupy artystycznej w malarstwie francuskim w latach 
siedemdziesiątych. W samym środowisku „Wędrowca” Antoni Sygietyński 
parokrotnie wypowiadał się na ten temat w prasie i rozumiał zasady 
impresjonizmu, (…). Dyskusje o wartościach tego malarstwa musiały 
się toczyć również w obecności Podkowińskiego, stąd jego pierwsze 
„przymiarki” do praktycznego zastosowania nowej teorii we własnym 
malarstwie.” (E. Charazińska, Władysław Podkowiński, s. 31).
 Prezentowany na aukcji, unikatowy „Wyjazd” Władysława Podko-
wińskiego, malarza uznawanego za prekursora i jednego z głównych 
przedstawicieli impresjonizmu w Polsce, jest zarówno jednym z pierwszych 
dzieł na ziemiach polskich, będący tak wyraźną zapowiedzią impresjoni-
stycznego widzenia świata. Jest też jednym z niewielu obrazów olejnych 
namalowanych przez artystę jeszcze przed wyjazdem do Paryża.
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Adam Styka
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Przekroczenie wadi

olej, płótno, 38,5 × 46 cm
sygn. p. d.: ADAM/STYKA (w ramce)
na odwrocie nalepka z Sotheby’s

Pochodzenie:
– Kolekcja córki chrzestnej artysty
– kolekcja prywatna, Polska

Reprodukowany:
The Orientalist Sale, Sotheby’s London, April 
2014 r., poz. 27, s. 49.

cena wywoławcza: 98 000 zł •
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Uczeń ojca, malarza Jana Styki. W latach 1908–1912 studiował w paryskiej École des 
Beaux Arts. Początkowo malował sceny rodzajowe, a po pierwszej podróży do Afryki Pół-
nocnej tworzył przede wszystkim obrazy o tematyce orientalnej. Motywy znajdował podczas 
wielokrotnie powtarzanych podróży do Maroka, Algieru, Tunisu i Egiptu. Używał mocnych, 
nasyconych barw, wprowadzał ostre światło. Wystawiał głównie za granicą, w okresie 
międzywojennym miał także kilka wystaw indywidualnych w kraju, m.in. w warszawskiej 
Zachęcie. Po II wojnie światowej artysta mieszkał w Stanach Zjednoczonych.

„Oglądając obecnie większą kolekcję tego jedynego 
polskiego orientalisty w sztuce—stwierdzamy 
duży rozwój i opanowanie majstrowskie strony 
technicznej płócien. Malowanie światła uchodzi za 
bardzo trudną rzecz w obrazie.—Styka trudność tę 
pokonał. Pasto kładzione farby opowiadają nam 
dziwy wschodu, dając przedsmak Faraonowych 
krain, czar legendy kojarząc ze światem realnym, 
co splata się w całość—na poły realną, na poły 
bajkową.”

W. Wankie, Adam Styka, wystawa zbiorowa 
w Zachęcie, „Tygodnik Ilustrowany”,  

22.IV.1922, s. 266

Artysta malarz Adam Styka podczas malowania
poskromiciela węży z gór Atlasu, źródło: zbiory NAC
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Początkowo, życie zawodowe Adama Styki wcale nie miało być związane z malarstwem. Pomimo, 
że Adam już od najmłodszych lat wykazywał duże zainteresowanie sztuką, ojciec Jan miał zupełnie 
inne plany wobec najmłodszego syna. Przede wszystkim, znacznie faworyzował w kwestii rozwoju 
artystycznego starszego syna Tadeusza. Jak wspomina Wanda Styka, żona Adama, „ojciec mówił, że 
nie potrzeba trzech Styków malarzy i chciał skierować Adama na inna drogę” (Czesław Czapliński, 
„The Styka Family Saga – Saga rodu Styków”, New York 1988, s.135). Tą drogą miały być przyszłe 
studia inżynierskie. Około 1907 roku Adam został wysłany do prestiżowej, katolickiej szkoły Passy 
we Froyennes w Belgii przygotowującej do studiów inżynierskich na najlepszych uczelniach we 
Francji (Lit. Andrzej Bińkowski, Bińkowska Maja, Skrodzka Barbara, Su Romain, „Adam Styka, 
życie i twórczość”, 2015, s. 6.). Tam na szczęście na wielki talent artystyczny zwrócił uwagę 
jeden z nauczycieli Adama i namówił Jana, aby ten wysłał syna na studia malarskie. W ten oto 
sposób Adam rozpoczął naukę w paryskiej École Nationale des Beaux-Arts pod okiem francuskiego 
malarza akademisty Fernanda Cormona (1855–1924), który malował przedstawienia portretowe, 
historyczne, religijne, a owocem jego pobytu w Tunezji stały się również obrazy o tematyce orientalnej. 
Prawdopodobnie to właśnie kontakt z tym artystą zaszczepił w młodym studencie fascynację odległym 
światem orientu. Pierwsza podróż do Afryki Adama odbyła się najprawdopodobniej w 1909 roku, 
w ramach otrzymanego stypendium. Kolejne podróże do Algieru i Tunisu miały miejsce w 1911 
roku. Od tego czasu Adam Styka wielokrotnie odwiedzał egzotyczne afrykańskie kraje, a te podróże 
stanowiły integralną część życia artysty. Styka był absolutnie zachwycony Czarnym Kontynentem, 
jego mieszkańcami, pejzażami. Od tego czasu na płótnach najmłodszego Styki pojawiały się spowite 
słońcem sceny z życia nomadów, karawany, sceny przy wodopojach z wielbłądami czy osłami, 
o erotycznym zabarwieniu portrety marokańskie kobiet i kochanków. Wszystkie te prace zachwycały 
publiczność, a krytycy pisali o nich tak:
 „W galerii braci Gerard, przy ulicy La Boétie 2, miłośnicy prawdziwej Sztuki maję ogromną 
przyjemność oglądać sześćdziesiąt prac młodego mistrza Adama Styki. Wszystkie wystawione płótna 
są znakomite i olśniewają wspaniałym bogactwem barwy. Kompozycja dzieł wskazuje na duże 
zdolności artystyczne autora, bardzo zróżnicowane wykonanie zaś świadczy o kapryśnej i różnorodnej 
wrażliwości artysty; wszystko zaś potwierdza talent tego mistrza scen orientalnych. Widzimy zarówno 
płótna śmiałe, wykonane gęstą masą koloru i z młodzieńczą żarliwością, jak i dzieła odznaczające 
się intensywną poetyckością i uroczą delikatnością. Studia te przedstawiają życie Orientu w całym 
jego pięknie i z całym bogactwem wrażeń. Obrazy Adama Styki są bez wyjątku wzruszające (…). 
Z naszej wizyty wynieśliśmy wrażenie przepychu, jaki oczarował nasze oczy, i satysfakcji estetycznej. 
Jakiej doświadczyliśmy z niezwykłą intensywnością. Życzymy długiej i błyskotliwej kariery młodemu 
mistrzowi, który zyskuje już sławę i wchodzi na ścieżkę obraną wcześniej przez ojca Jana Stykę 
i brata Tadeusza. Wystawa dzieł Adama Styki, którą mieliśmy możność podziwiać, upewnia nas co 
do jego świetlanej przyszłości.”
C. Merlot, L’Art polonais á Paris. L’exposition des oeuvres de M. Adam Styka [wystawa w Galerie 
Gérard], “La Pologne politique, économique, littéeaire at artistique” 1920, pół. II, s 1318–1322.

„Efekty świetlne w jego obrazach, polegające na użyciu prawie jaskrawych barw, przy niezwykłej 
umiejętności harmonizowania przepychu kolorów jego palety i przez umiejętne ich dozowanie, są 
wyjątkowe we współczesnym malarstwie...”
P. Bearn, „Dictionnaire Biographique des Artistes Contemporains”, de Eduard Joseph Paris 1934; 

cyt. za Cz. Czapliński, „The Styka Family Saga/Saga rodu Styków”, New York 1988, s. 146.

„Przejdźmy do pomieszczenia gdzie znajdują się ludzie Wschodu Adama Styki, a natychmiast 
temperatura zdaje się wzrastać; gdyż te sceny z Algieru i Egiptu tak są gorące w kolorze, jak gdyby 
każdy, z tych krajobrazów palił się od słońca. Wysokiego klucza kolory podstawowe burzą się oddane 
ze wspaniałym realizmem ponurych, o długich członkach wielbłądów, melancholijnych osłów; 
błyszczących w słońcu skał i piachów, jak szczecina, na wpół spieczonych drzew, co skwierczą 
w słońcu, wody bardziej płynnej niż sama „aqua pura” — czasem niewiarygodnie, obficie błękitnej 
z intensywnymi refleksami. Taką oszałamiającą świetlistość, barwę i żar rzadko widuje się nawet we 
wschodnich obrazach. Są to obrazy, których pominąć nie powinien żaden miłośnik energii zawartej 
w zmysłowym pięknie.”

A. Bridle „The Toronto Daily Star”, 4 III 1937, cyt. za Cz. Czapliński,  
„The Styka Family Saga/Saga rodu Styków”, New York 1988, s. 152–153.
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5
Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Na drodze

olej, płótno, 100 × 160 cm
sygn. p. d.: M. G. Wywiórski

cena wywoławcza: 60 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

W latach 1883–87 studiował w Akademii monachijskiej u K. Rauppa i N. Gysisa. Około 
1883 r. uczył się w prywatnych pracowniach J. Brandta i A. Wierusza–Kowalskiego. W 1895 r. 
przeniósł się na dłuższy czas do Berlina. Uczestniczył wraz z J. Fałatem, W. Kossakiem, 
A. Piotrowskim i J. Stanisławskim w malowaniu „Berezyny” (1895–96); z W. Kossakiem, 
J. Ryszkiewiczem i K. Rozwadowskim pracował przy komponowaniu „Bitwy pod piramidami” 
(1901 r.), i z J. Styką przy malowaniu „Bema w Siedmiogrodzie”. Po powrocie do kraju 
zamieszkał początkowo w Warszawie, później w Wielkopolsce. Od 1904 r. działał w Poznaniu, 
był członkiem tamtejszego TPSP oraz ZPAP. Wiele wystawiał, m.in. w Poznaniu, Krakowie, 
Warszawie i Lwowie, a także w Berlinie, Petersburgu, Monachium i Kijowie.

W twórczości Gorstkina-Wywiórskiego można wyróżnić dwa 
okresy stylistyczne. Pierwszy z wyraźnymi wpływami twór-
czości Józefa Brandta i Alfreda Wierusza-Kowalskiego, do 
których pracowni artysta uczęszczał podczas swoich studiów 
w Monachium. W tym czasie powstały kompozycje, dla których 
inspiracją były wschodnie podróże m.in. na Krym i Kaukaz. 
Owocem tych licznych wojaży były sceny rodzajowe, przed-
stawiające miejscowych, Tatarów, Kozaków, czy Czerkiesów. 
Stopniowo obrazy te zaczęły zastępować kompozycje wyłącznie 
pejzażowe w charakterze. Dorobek twórczy Michała Gorstkina-
-Wywiórskiego świadczy o jego silnej wrażliwości przekładającej 
się na doskonałą percepcję otaczającej go rzeczywistości.

„… malarstwo M. G. Wywiórskiego to wypadkowa dokładnej ob-
serwacji, sprawności warsztatowej, wypracowanych rozwiązań 
formalnych i salonowej elegancji. (…) Wywiórski był zdecydo-
wanie malarzem naturalistą, który jedynie od czasu do czasu 
pozwalał sobie na eksperymenty formalne. Był zdyscyplinowany, 
nie improwizował. (…) Przyrodę darzył szacunkiem. Kolorem 
posługiwał się ze znawstwem i smakiem, unikał kontrastów”.

„Ku morzu z biegiem rzek. Michał Gorstkin Wywiórski”,  
katalog III wystawy z cyklu „Polscy artyści o morzu”,  

Gdańsk 2005, s. 14. 
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6
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

W drodze na jarmark

olej, płótno, 21,5 × 47,5 cm
sygn. l. d.: A. Wierusz-Kowalski
na odwrocie: papierowa nalepka 
z odręcznie wpisanym numerem 750; 
numer depozytowy Muzeum Śląskiego 
w Katowicach: MŚK/dep./1309/SzM

Wieloletni depozyt w Muzeum Śląskim 
w Katowicach.

cena wywoławcza: 330 000 zł
estymacja: 380 000 – 420 000 zł

Obok J. Brandta i W. Czachórskiego najpopularniejszy z polskich malarzy na stałe przeby-
wających i działających w Monachium. Naukę rozpoczął w 1868 r. w warszawskiej Klasie 
Rysunkowej pod kierunkiem R. Hadziewicza, A. Kamińskiego i W. Gersona, a następnie 
w Akademii w Dreźnie, Pradze oraz Monachium. W 1874 r. przeniósł się do pracowni 
J. Brandta. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego członka Akademii Monachijskiej. Regularnie 
odwiedzał rodzinne strony. Prace swoje wystawiał  w Glasspalast, gdzie zdobył w 1892 r. 
medal pierwszej klasy. Brał udział w wystawach w Berlinie, Wiedniu, TZSP w Warszawie, 
w TPSP w Krakowie oraz w Salonie Aleksandra Krywulta. Obrazy artysty znajdują się m.in. 
w Nowej Pinakotece w Monachium, w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie 
i Stanach Zjednoczonych. Twórczość malarza zdominowana była przez sceny rodzajowe 
z życia polskiej wsi, dworków polskich oraz małych miasteczek. Do ulubionych tematów 
należały wyjazdy na polowanie, sanny, konne orszaki weselne i zimowe pejzaże z motywem 
wilków napadających na podróżujących saniami ludzi.
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„Nieodłączne elementy twórczości Alfreda Wierusza-Kowalskiego to człowiek i koń w pejzażu, 
również w obrazach o tematyce rodzajowej, osadzonych w realiach polskiej wsi. Barwne, 
dynamiczne sceny chłopskie odznaczają się trafnością obserwacji wiejskiej obyczajowości 
i nierzadko nutką łagodnego humoru, lecz przede wszystkim różnorodnością motywów. Są 
wśród nich wyjazdy i powroty z kościoła czy jarmarku, wesołe przejażdżki, zaloty dziarskich 
parobków i dziewcząt, orszaki weselne, niekiedy sceny pracy w polu. Do ulubionych przez 
artystę należą wielopostaciowe kawalkady sań lub wozów w rozległym, pełnym powietrza 
pejzażu. Stroje postaci (…) są zazwyczaj stylizowane, czasami inspirowane kostiumem 
krakowskim. Konie malowane z dużym znawstwem budowy i z właściwym polskim artystom, 
znakomitym wyczuciem ruchu, zdradzają u malarza nieprzeciętny talent animalisty”.
A. Dajnowska, Alfred Wierusz-Kowalski (1849–1915), [w:] Polscy malarze z Królewskiej 

Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, Warszawa 2002, s. 12





7
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki -1915 Monachium)

Sanna (Pędem do miasta), 
ok. 1890 r.

olej, deska parkietowana, 40 × 58 cm
sygn. p. d.: A. Wierusz Kowalski

Reprodukowany:
– Alfred Wierusz Kowalski 1849–1915, 
Suwałki 1999, s. 48;
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 
1849–1915, Warszawa 2011, il. XXXVII;
– E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski, 
Olszanica 2017, s. 119;
– Wierusz-Kowalski. Malarstwo, Olszani-
ca, 2018, s. 35.

Obraz posiada ekspertyzy Adama Kono-
packiego i Katarzyny Posiadały.

cena wywoławcza: 130 000 zł
estymacja: 200 000 – 250 000 zł

„… obraz jest bardzo charakterystyczny dla twórczości Alfreda Wierusz – Kowalskiego. 
Świadczy o tym zarówno temat, artysta od początku w swojej twórczości przedstawiał 
sceny rodzajowe z życia wsi polskiej, jak i sposób malowania. Pochodzi on z późnego 
okresu twórczości artysty w którym widać już pewne wpływy impresjonizmu, zarówno 
w oddaniu nastroju jak i sposobie malowania, szczególnie w partii nieba”.

Fragment ekspertyzy K. Posiadały.

„Na wyróżnienia Alfred Wierusz-Kowalski zasłużył. Jego talent w tym czasie znajdował 
się w pełnej fazie rozkwitu. Tworzył dużo. Bezbłędnie wybierał motywy do swoich 
obrazów, godząc własne zainteresowania z upodobaniami widzów. W latach 80. 
XIX wieku malował kompozycje kaukaskie, sceny z wilkami oraz prace o tematyce 
rodzajowej, ukazujące wyjazdy na polowania i wszelkiego rodzaju przejazdy, wyjazdy 
i przejazdy konno, wozami, powozami, saniami, furmankami. Czasem były to spokojne, 
nastrojowe kompozycje, innym razem tętniące życiem i radością zabawy”.

E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski 1849–1945, Warszawa 2011, s. 141.
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8
Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 Suwałki – 1915 Monachium)

Praca w lesie, ok. 1905 r.

olej, tektura, 53,2 × 67,8 cm
sygn. p. d.: A.Wierusz-Kowalski

Reprodukowany: 
–  Wierusz-Kowalski. Malarstwo/Painting, 

Olszanica 2018, s. 39;
–  E. Ptaszyńska, Alfred Wierusz-Kowalski, 

Olszanica 2017, s. 105.

Obraz posiada ekspertyzę Adama Konopac-
kiego z 2019 roku. 

cena wywoławcza: 165 000 zł
estymacja: 220 000 – 280 000 zł

„Kompozycja światłocieniowa obrazu zbudowana jest z dwu partii, co jest 
charakterystyczną cechą niemal wszystkich obrazów Alfreda Wierusza-Ko-
walskiego. Pierwszy plan obrazu – główny motyw Pracy w lesie – spowity 
jest nieznacznym zacienieniem, na dalszym planie słońce wydobywa 
soczystą zieleń polany, mieni się na ubraniach mężczyzn, ożywia ścianę 
lasu, zamykającą przestrzeń kompozycji. Artysta tym zabiegiem jakby rów-
noważył „ciężar” treści swych obrazów. Głównych bohaterów kompozycji 
umieszczał na bliskim planie, charakteryzował w szczegółach, ukazywał 
w cieniu jakby chciał uczytelnić szczegóły anatomii konia, wyraz twarzy 
postaci, ich ubiory, zaś głębi sceny – polanę, drzewa, pejzaż „prześwietlał” 
wydobywając urodę pleneru”. 

Fragment ekspertyzy A. Konopackiego. 
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9
Karol Wierusz-Kowalski
(1869 Warszawa – 1953 Poznań)

Zaprzęg

olej, płótno, 42 × 53 cm
sygn. l. d.: Karol Wierusz Kowalski

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Malarz spokrewniony z Alfredem Wieruszem-Kowalskim, który był jego stryjem. Pierwsze lekcje rysunku pobierał u Ksawerego Pillatiego 
i Józefa Ryszkiewicza, następnie kształcił się w Krakowie pod okiem Juliusza i Wojciecha Kossaków. Za namową stryja Alfreda podjął 
naukę w prywatnej szkole rysunku i malarstwa W. Szymanowskiego i S. Grocholskiego w Monachium, z której po trzech latach przeniósł 
się na studia do akademii monachijskiej. Podczas pobytu w Monachium znajdował się pod opieką stryja, któremu pomagał przy realizacji 
niektórych zleceń. Utrzymywał też kontakty z polskimi monachijczykami, w tym z Józefem Brandtem i Franciszkiem Ejsmondem. Jego 
obrazy o tematyce rodzajowej i  myśliwskiej były wystawiane w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych i nosiły wyraźne znamiona inspiracji 
twórczością stryja Alfreda. 
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10
Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Scena batalistyczna, 1892 r.

olej, deska, 39 × 32,5 cm
sygn. l. d.: WKossak
dat. p. d.: 92
Na odwrocie nalepki wystawowe: 1 – Pro-
methidion, 27.04.–30.11.2001 z Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu; 
2 – Podszepty z „Trans – Atlantyka” Witolda 
Gombrowicza, Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu, X 2002 – III 2003; 
3 – Kossakowie, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, wystawa czasowa przygotowana 
przez Muzeum Regionalne w stalowej Woli, 
eksponowana w Toruniu od 3 III do 8 V 
2016 r.; 4 – nalepka depozytowa z Muzeum 
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu 
z opisem pracy

Do obrazu dołączona ekspertyza Katarzy-
ny Posiadały

Wystawiany:
– Promethidion, Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego w Radomiu; 27.04.–
30.11.2001;
– Podszepty z „Trans – Atlantyka” Witolda 
Gombrowicza, Muzeum im. Jacka Malczew-
skiego w Radomiu, X 2002 – III 2003;
– Kossakowie, Muzeum Okręgowe w Toru-
niu, wystawa czasowa przygotowana przez 
Muzeum Regionalne w stalowej Woli, 
eksponowana w Toruniu od 3 III do 8 V 
2016 r.

Reprodukowany:
– Zbigniew Fałtynowicz, Eliza Ptaszyńska, 
Malarze polscy w Monachium, Suwałki 
2005, s. 71;
– Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska, Kos-
sakowie, Co za sukces, co za popularność, 
grad zaszczytów, honorów, Stalowa Wola 
2015, nlb.

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.

„Obraz ten należy do poszukiwanej na rynku i bardzo cenionej przez kolekcjonerów wczesnej 
twórczości Wojciecha Kossaka. Łączy w nim artysta umiejętność wyraźnego określenia tematu 
ze znakomitymi rozwiązaniami kolorystycznymi. Kompozycja mimo swoich niewielkich 
rozmiarów jest niezwykle malarska reprezentuje sobą znakomity poziom artystyczny.”

Fragment ekspertyzy Katarzyny Posiadały
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11
Tadeusz Ajdukiewicz
(1852 Wieliczka – 1916 Kraków)

Konny portret cesarza Franciszka 
Józefa I

olej, deska, 61 × 50 cm
sygn. p. d.: Tadeusz Ajdukiewicz

cena wywoławcza: 58 000 zł
estymacja: 90 000 – 110 000 zł

W latach 1868/69–1872/73 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych pod 
kierunkiem W. Łuszczkiewicza. Po studiach, jako stypendysta wyjechał do Wiednia w celu 
kontynuowania edukacji artystycznej. Po roku uczęszczania do wiedeńskiej Akademii przeniósł 
się do Monachium. Po powrocie do kraju w 1875 r. uprawiał malarstwo, jednocześnie zajmu-
jąc się pracami gospodarczymi takimi, jak hodowla koni i praca na roli. W 1882 r. pracował 
na wiedeńskim dworze. Na jego dorobek artystyczny składa się  wiele obrazów rodzajowych 
o tematyce orientalnej i krajowej. Malował także wiele portretów, uwieczniając sylwetki 
m. in. aktorek dramatycznych takich, jak Helena Modrzejewska i Antonina Hoffmanowa

Prezentowany obraz został namalowany przez Ajdukiewicza zapewne w Wiedniu, gdzie 
przeniósł się w 1882 roku po dużym sukcesie namalowanych obrazów Heleny Modrzejewskiej 
z 1880 r. (w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie) i Sztabu arcyksięcia Alberta 
(1880 r.) W 1884 otrzymał pracownię po zmarłym Hansie Makarcie. Tam właśnie powstały 
portrety, w tym konne, cesarza Franciszka Józefa i arcyksięcia Rudolfa. Ajdukiewicz uzysku-
jąc mecenat dworu królewskiego, stał się rozchwytywanym portrecistą przez arystokrację 
zarówno z Sofii, Londynu, Konstantynopola, Bukaresztu czy Petersburga. „Obdarzany był 
odznaczeniami honorowymi i medalami przez monarchów, a zdobył uznanie i sławę na 
dworach królewskich biegłością w odtwarzaniu parad wojskowych, elegancją i błyskotliwością 
reprezentacyjnych portretów (Irena Jakimowiczowa, Tadeusz Ajdukiewicz, [w:] Słownik 
artystów polskich i w Polsce działających, malarze, rzeźbiarze, graficy, Ossolineum, 1971, 
s. 12). Jak pisał współczesny Ajdukiewiczowi Jan Bołoz:
 „A ta żywość tych portretów, tryskających prawdą, ta trafność podchwyconych ruchów 
i gestów jest tu wprost zdumiewająca! (…) Ani Brandt ani Kowalski nie byliby temu proble-
mowi sprostali. Gdziekolwiek oni na portret natknąć się musieli, potknęli się; znany portret 
„ministra Lutza na polowaniu” pędzla Kowalskiego jest sztywny i drewniany, a portrety króla 
Jana i królowej Marysieńki na brandtowskim „Kuligu Wilanowskim” mrożą, bardziej jeszcze, 
niż twardy śnieg skrzący, po którym złote sanie ruszając z miejsca aż jękły!
 Ajdukiewicz posiadł był tę rzadką, nader rzadką zdolność łączenia w danej postaci jej 
walorów duchowych z życiowo-zmysłowymi”.
 Jan Bołoz Antoniewicz, Tadeusz Ajdukiewicz, Lwów 1916, s. 17–18.
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Jan Konarski
(1850–1918)

Jazda!

olej, tektura, 22,5 × 38 cm
sygn. u dołu: J.Konarski
na odwrocie studium pejzażowe

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

Artysta związany ze szkołą malarstwa monachijskiego przełomu XIX i XX wieku. W jego 
twórczości można wyróżnić motywy inspirowane twórczością Alfreda Wierusza-Kowalskiego. 
Przez niektórych badaczy Konarski był identyfikowany z tym znakomitym artystą. Być 
może malarz sygnujący swoje dzieła nazwiskiem „J. Konarski” to Franciszek Bujakiewicz 
(ur. 1856 – zm. w latach I wojny światowej). Obrazy Konarskiego o zagadkowej i nie 
rozszyfrowanej do tej pory tożsamości cechuje niezwykły realizm w oddaniu dynamicznych 
przedstawień z życia polskiej wsi.
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Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 Lwów)

Na drodze

olej, deska, 23,5 × 32 cm
sygn. p. d.: Tadeusz Rybkowski

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 19 000 – 25 000 zł

W latach 1872–1875 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. Intere-
sowała go tematyka rodzajowa; przedstawiał chętnie sceny związane z huculskim folklorem. 
Posługiwał się zarówno techniką olejną, jak i akwarelą. Uprawiał też dekoracyjne malarstwo 
ścienne, a także projektował ilustracje do czasopism.
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Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 Kraków)

Jeźdźcy

olej, płótno naklejone na tekturę, 
40 × 48 cm
sygn. p. d.: Wojciech Kossak
na odwrocie odręczne zapiski dotyczące 
pochodzenia obrazu

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

W 1871 roku przerwał naukę w krakowskim gimnazjum i podjął studia w SSP w Krakowie 
pod kierunkiem Władysława Łuszczkiewicza. Trzy lata później, w 1874 roku wyjechał na 
dalsze studia do Monachium. Tam nauki pobierał u Aleksandra Straehubera, Aleksandra 
Wagnera oraz Wilhelma Lindenschmita. Dalsze studia malarskie kontynuował w Paryżu 
w latach 1877–1883. W roku 1895 wyjechał do Berlina, gdzie wraz z Julianem Fałatem 
namalował panoramę pt. Berezyna. Dzieło to odniosło bardzo duży sukces, a sam cesarz 
Wilhelm II namówił artystę do pozostania w Berlinie, w którym artysta faktycznie przebywał 
do 1902 roku. Kossak pracował także na dworze Franciszka Józefa II. W roku 1913 objął 
stanowisko profesora warszawskiej Szkoły Sztuk Pięknych. Uczestniczył w wielu wystawach 
krajowych między innymi w Krakowie, Lwowie, Warszawie, a także i zagranicznych – na 
paryskich Salonach, Budapeszcie, Pradze, Londynie i Petersburgu. Kossak jawił się jako 
niezrównany malarz scen batalistycznych i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko polskie: 
ułanów, szwoleżerów, legionistów. Szczególnie chętnie i ze znawstwem malował konie.
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wizja Napoleona w odwrocie 
spod Moskwy, 1940 r.

olej, tektura, 48 × 68 cm w świetle ramy
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak/1940

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

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

Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy to jeden z najsłynniejszych 
motywów w twórczości Jerzego Kossaka. Obrazy poświęcone epopei 
napoleońskiej Jerzy Kossak zaczął malować ok. 1910 r. W latach 20. i 30. 
powstały najlepsze prace z tego cyklu, wielkoformatowe, oryginalne, 
samodzielnie skomponowane wg własnych pomysłów. Prezentowany na 
aukcji olej na płótnie przedstawia jednocześnie wielką porażkę Napoleona 
w wyprawie na Rosję 1812 r. (do której przyczyniły się sroga, rosyjska 
zima i brak przygotowania do tych warunków francuskich żołnierzy), jak 
i wspomnienie pamiętnej Victorii z bitwy pod piramidami z 1798 roku. 
„Wizja Napoleona w odwrocie spod Moskwy z głową Sfinksa przypomina-
jącego egipskie zwycięstwo ‘boga wojny’, który teraz ze sztabem i na tle 
niekończącej się colonne mourante swych wojsk ciągnie na zachód wśród 
zamieci, złamany zimą i mrozem.“ (K. Olszański, „Jerzy Kossak”, Wrocław 
1992, s. 18). Analogiczne prace zachowały się w licznych zbiorach pry-
watnych oraz w Muzeach Narodowych w Krakowie i Warszawie. Późniejsza 
wersja była eksponowana w Muzeum Panoramy Borodino w Moskwie. 
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Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Kirasjerzy przed chatą, 1932 r.

olej, tektura, 37,5 × 50 cm
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1932

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20-tych wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zamówienie oficerskich klubów, 
jednostek wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do 
czasów napoleońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. 
Nie został także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych 
płótnach wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe 
aspekty. Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, 
który wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Czesław Wasilewski
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

W drodze, 1931 r.

olej, płótno, 69 × 114,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Cz. Wasilewski/1931 r.

cena wywoławcza: 15 000 zł •
estymacja: 20 000 – 30 000 zł

Malarz uchodzący za samouka. W roku 1911 zapisał się do warszawskiej Szkoły Sztuk 
Pięknych, jednak nic bliższego nie wiadomo na temat jego edukacji. Być może w latach 
1913–1917 uczęszczał do pracowni Wojciecha Kossaka. Malował obrazy o tematyce rodza-
jowej, sceny batalistyczne i z polowań, pejzaże zimowe, przedstawienia sanny, zaprzęgów. 
Wystawiał m.in. w warszawskim TZSP, w Lublinie, Katowicach, Gdyni. Mimo iż nawiązywał do 
stylów wybitnych malarzy, takich jak W. Kossak, Brandt, Wierusz-Kowalski, to prace jego nie 
są pozbawione indywidualizmu, widocznego szczególnie w werystycznym stosunku do natury. 
Niektóre prace artysty z lat 30-tych sygnowane są nazwiskiem „Zygmuntowicz”z inicjałem „I” 
lub „F”. Dzieła Wasilewskiego znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, 
w muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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Stanisław Batowski Kaczor
(1866 Lwów – 1946 tamże)

Zaprzęg, 1920 r.

olej, płótno, 58,5 × 95 cm
sygn. i dat. l. d.: Batowski/1920

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem W. Łuszczkiewicza oraz 
Floriana Cynka. Następnie naukę kontynuował w Monachium i Wiedniu. Wiele podróżował, 
odwiedzając Paryż, Hiszpanię, Maroko, Krym. Należał do lwowskiego Stowarzyszenia Artystów 
Młoda Sztuka, której również był współzałożycielem. W latach 1903–14 we Lwowie prowadził 
własną szkołę artystyczną. Artysta malował obrazy historyczne, batalistyczne i religijne. 
Zajmował się także malarstwem ściennym. Wykonał ilustracje do utworów J. Słowackiego 
oraz do powieści H. Sienkiewicza. W jego twórczości nie zabrakło również portretów i pejzaży.
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Piotr Stojanow
(działający 1887–1894)

Sanna

olej, płótno dublowane, 98 × 142 cm
sygn. l. d.: C.Stojanow/P.

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 40 000 – 45 000 zł

Artysta bułgarskiego pochodzenia. W latach 1887–1894 studiował w Akademii w Peters-
burgu. W 1892 i 1893 roku zdobył dwa srebrne medale za swoje prace. Malarz historyczny 
i rodzajowy. Malował porywające wieloelementowe sceny z końmi w zimowej scenerii. Jego 
twórczość cechuje dynamika przedstawień malowana śmiałymi pociągnięciami pędzla.
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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Zaprzęg zimą

olej, płótno dublowane, 40 × 74 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000 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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Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Przy ognisku

olej, tektura, 35 × 70 cm
sygn. l. d.: A. Setkowicz
na odwrocie nalepka: Stefan Rajkowski/
stroiciel-korektor/fortepianów i pianin/
Zakopane, al. 1 Maja 7 a/Tel. 39–86 
z odręcznymi zapiskami: 15 XII 1977/
kolekcjoner obrazów/zapłacił za ten 
obraz/40 000

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 12 000 – 15 000 zł



22
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Polowanie par force, 1941 r.

olej, tektura, 50 × 69,5 cm
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak 1941

cena wywoławcza: 9 500 zł •
estymacja: 17 000 – 25 000 zł

Syn Wojciecha Kossaka. Już od najmłodszych lat uczył się rysunku i malarstwa pod okiem 
ojca i dziadka – Juliusza Kossaka. W czasie I wojny światowej służył w austriackiej armii. 
W latach 20. XX w. wraz z ojcem malował na zamówienie obrazy rodzajowe oraz portrety 
w dworach ziemiańskich. Wykonywał także obrazy na zlecenie oficerskich klubów, jednostek 
wojskowych. Jego obrazy w głównie niewielkich formatach nawiązywały do czasów napo-
leońskich i II wojny światowej. Jego ulubionym motywem malarskim był koń. Nie został 
także obojętny na urok tematyki folklorystycznej, często uwieczniając na swych płótnach 
wesela krakowskie, góralskie, po mistrzowsku podkreślając jej barwne i żywiołowe aspekty. 
Malarstwo Jerzego cieszyło się ogromnym powodzeniem. Był pierwszym Kossakiem, który 
wprowadził do swojej twórczości element legend starogermańskich i celtyckich. Często 
w swych pracach powtarzał te same ujęcia i motywy. Brał udział w licznych wystawach.
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Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Głowa konia

olej, tektura, 32,5 × 27,5 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Jerzy Kossak
na odwrocie pieczątka z autorskim 
napisem: Stwierdzam autentycz-/ność 
tego obrazu/Jerzy Kossak

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

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

58 SOPOCKI DOM AUKCYJNY



24
Jerzy Kossak 
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Ułan z koniem

olej, tektura, 23,5 × 18,5 cm
sygn. l. d.: Jerzy Kossak

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł
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Józef Jaroszyński 
(1835 Lwów – 1900 Monachium)

W tatrzańskiej dolinie

olej, płótno, 73,5 × 99,5 cm
sygn. p. d.: J.Jaroszyński

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 65 000 – 70 000 zł

Malarstwo studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po studiach zamieszkał 
w Delatynie. Co roku wyjeżdżał do Monachium, gdzie w ostatnich latach swojego życia 
prowadził swoją pracownię. Swoje prace Jaroszyński prezentował w Towarzystwie Przyjaciół 
Sztuk Pięknych w Krakowie, w Zachęcie w Warszawie, we Lwowie oraz w Monachium 
i Wiedniu. Był artystą wszechstronnym – sprawnie operował kilkoma technikami malarskimi. 
W swojej twórczości nie pozostawał jedynie w kręgu jednego tematu – malował pejzaże, 
sceny z polowań, sceny historyczne i te, oparte na dziełach literatury. Często pochylał się 
nad scenami rodzajowymi inspirowanymi folklorem huculskim i góralskim. Powszechnym 
motywem prac Jaroszyńskiego stanowiła sylwetka konia. W pierwszej fazie twórczości 
w obrazach artysty widać silne zakorzenienie w tradycji akademickiej, w kolejnych latach 
artysta śmielej poszerzył swoją paletę barw, wprowadzając do swoich kompozycji efekty 
światłocieniowe.
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Wincenty Wodzinowski 
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Baba ciągnąca pijanego męża

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

Pochodzenie:
– kolekcja hrabiego Ignacego Korwina 
Milewskiego
– kolekcja prywatna, Polska

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

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do 
kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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W latach 1892–1907 Wincenty Wodzinowski 
malował przede wszystkim na zamówienie 
Ignacego Korwina Milewskiego (1846–1926), 
wielkiego kolekcjonera i przyjaciela artystów, 
do kolekcji którego należały dzieła najwy-
bitniejszych polskich artystów, takich jak: 
Aleksander Gierymski, Józef Chełmoński, 
Alfred Wierusz-Kowalski, Leon Wyczółkowski, 
Władysław Czachórski. Moment rozpoczęcia 
współpracy artysty z wielkim mecenasem 
sztuki tak opisuje Wincentyna Wodzinowska, 
córka artysty: W parę lat po ślubie z panna 
Gryglewską pojawił się w życiu ojca mece-
nas – jak by się to teraz powiedziało. Był to 
ogromnie bogaty człowiek, hrabia Milewski. 
Budował on na wyspie we Włoszech galerię 
sztuki i gromadził obrazy do niej. Najwięcej 
kupował chyba u mego ojca. A że był to okres 
wielkiej żywotności ojca, czas młodości, kiedy 
malował śmiało i znakomicie, wiele jego płócien 
przeszło na własność tajemniczego hrabiego. 
(…) okres, kiedy ten bogacz nabywał obrazy 
ojca, to czas najszczęśliwszy w życiu moich 
rodziców. Kupują mały mająteczek ziemski, 
stawiają w sadzie romantyczny dworek (…). 
(Wincentyna Wodzinowska-Stopkowa „Portret 
Artysty z żoną w tle”, Kraków 1989, s. 154.) 
Wspomniany mały mająteczek to dworek 
Gibkówka, znajdujący się w podkrakowskiej 
wsi Swoszowice, gdzie miała miejsce pracow-
nia malarska artysty. To tam Wodzinowski, 
zafascynowany podkrakowskim folklorem, 
zapraszał miejscowych chłopów, aby malować 
ich w strojach ludowych. W tym właśnie okresie 
Wodzinowski stworzył swoje najważniejsze pra-
ce, głównie w dużych formatach, które potem 
trafiły do galerii Milewskiego na wyspie Santa 
Catarina, a były to: „Pogrzeb na wsi”, „Odpoczy-
nek żniwiarzy”, „Wesele idzie”, „Opuszczona”, 
„Sprzedaż lasu” czy prezentowana w katalogu 
„Baba ciągnąca pijanego męża”. 

(Beata Pranke, „Nurt chłopomanii  
w twórczości Stanisława Radziejowskiego, 

Ludwika Stasiaka, Włodzimierza Tetmajera, 
Wincentego Wodzinowskiego i Kacpra 

Żelechowskiego”, Warszawa 2003, s. 26)
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Maksymilian Piotrowski 
(1813 Bydgoszcz – 1875 Królewiec)

Portret ukochanego, 1857 r.

olej, płótno dublowane, 81 × 68 cm 
w świetle oprawy
sygn. i dat. p. śr.: M. A. Piotrowski 1857.

cena wywoławcza: 100 000 zł
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

Kształcił się w berlińskiej Akademii pod kierunkiem W. Hensla oraz w Düsseldorfie, gdzie 
wpływ na jego twórczość wywarł dyrektor Akademii, F. W. von Schadow. Po zakończeniu 
nauki, na początku lat 40. XIX w., wyjechał do Włoch, gdzie przebywał m. in. w okolicach 
Neapolu. Pobyt ten zaowocował wieloma obrazami, ukazującymi południowowłoski krajobraz 
oraz sceny z życia miejscowych. W 1849 r., po wcześniejszym pobycie w Berlinie, udał się 
do Królewca, gdzie osiadł na stałe, obejmując jednocześnie stanowisko profesora tamtejszej 
Akademii. Pod wpływem Nazareńczyków artysta wprowadził do swej twórczości sentymen-
talny nastrój, charakterystyczny szczególnie dla licznie podejmowanych scen rodzajowych. 
Malował również portrety, tematy religijne i historyczne, w tym polskie. Zajmował się 
ponadto malarstwem monumentalnym (był współtwórcą m. in. fresków w auli Uniwersytetu 
w Królewcu). Utrzymywał kontakt z krajem, zwłaszcza zaś ze swoim rodzinnym miastem, dla 
którego kościołów wykonał kilka malowideł. Obrazy Piotrowskiego, poprzedzane szkicami, 
znamionuje staranny rysunek, a także bezbłędnie budowany za pomocą światłocienia nastrój. 
Artysta uczestniczył w wielu wystawach zwłaszcza w Niemczech, ale także w krakowskim 
i lwowskim TPSP, warszawskim TZSP. Największy zbiór jego prac znajdował się do wojny, 
podczas której uległ zniszczeniu, w ówczesnym Muzeum Miejskim w Bydgoszczy. Obecne 
Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego kontynuuje gromadzenie prac Piotrowskiego, 
tworząc wciąż największą ich kolekcję w Polsce.

W twórczości malarskiej Maksymiliana Piotrowskiego dominują przedstawienia historyczne 
oraz rodzajowe. Niezależnie, przez cały czas artysta tworzył również liczne studia portretowe. 
Pierwsze znane portrety artysty pochodzą z 1834 roku (rysunek mężczyzny należący do 
zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz portret brodatego mężczyzny w kapeluszu, 
należący do 1945 roku do Muzeum Miejskiego w Bydgoszczy – Lit.: Słownik artystów 
polskich, red. Urszula Makowska, Warszawa 2003, t. 7, s. 225). W latach 30-stych XIX wieku 
Piotrowski uwieczniał wizerunki członków swojej rodziny, a obrazy te zapoczątkowały całą 
serię przedstawień najbliższych osób malarza, którą malarz tworzył do lat 70-tych. W całym 
ouvre artysty obok wizerunków konkretnych osób, jak na przykład w 1854 roku powstał 
naturalnej wielkości portret Fryderyka Wilhelma IV, czy w 1852 roku śpiewaczki Angeliny 
Rafter jako Haydei, pojawia się także cała plejada anonimowych postaci. Portrety autorstwa 
Piotrowskiego, utrzymane w duchu biedermeierowskim, to realistyczne reprezentacyjne 
przedstawienia odznaczające się niezwykle wysokim kunsztem warsztatowym artysty. 
Obrazy te charakteryzuje mistrzowskie opanowanie rysunku, do którego Piotrowski zawsze 
przywiązywał szczególną uwagę. Każdy jego obraz poprzedzały liczne studia szkicowe, 
w których często zgłębiał jeden aspekt kompozycji.
 Prezentowany na aukcji obraz „Portret ukochanego” to idealny przykład wysokiej klasy 
malarstwa portretowego Maksymiliana Piotrowskiego. Obraz utrzymany w intymnej atmosferze 
ukazuje dwie młode kobiety, wpatrujące się w niewielkich rozmiarów obraz, zapewne 
ukazujący portret ukochanego jednej z nich. Zachwyca światło padające z lewej strony 
kompozycji, miękko modelujące sylwetkę nachylonej dziewczyny. Przepięknie zostały oddane 
szczegóły draperii sukni czy delikatnie zaznaczonej koronki na rękawie. Obraz różni się od 
pozostałych portretów namalowanych przez Piotrowskiego, przede wszystkim przez ustawienie 
modeli w bardziej swobodnej pozie. Obrazy tego urodzonego w Bydgoszczy artysty są wielką 
rzadkością na rynku sztuki.
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Władysław Bakałowicz 
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Śpiąca

pastel, płótno, 38 × 55 cm
sygn. p. d.: LBakałowicz (inicjały wiązane)

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

W latach 1849–54 kształcił się w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W roku 1863 
wyjechał do Paryża, gdzie osiadł tam na stałe. W okresie od 1865 do 1883 r. wystawiał swoje 
prace w paryskich Salonach. Swą sztukę prezentował także w Brukseli, Berlinie, Wiedniu, 
Londynie i Nowym Jorku oraz w kraju: w Warszawie, Krakowie i Lwowie. Był doskonałym 
portrecistą, a jego specjalnością był portrety i sceny rodzajowe w kostiumach historycznych. 
Przedstawiał przede wszystkim epizody z dziejów Francji, sceny z czasów Henryka III i Ludwika 
XII. Dworskie i salonowe sceny malowane przez Bakałowicza charakteryzują się teatralną 
aranżacją wnętrza, dbałością o precyzyjne wykończenie detalu, realistycznym rysunkiem 
i maestrią w odtwarzaniu barokowych i rokokowych tkanin. Mistrzowsko operował miękkim 
modelunkiem światłocieniowym, nadając kobiecym twarzom wyraz tajemniczego piękna.
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29
Zygmunt Sokołowski 
(1857 lub 1859 Niemierczyce (?) – 
1888)

Arystokrata oglądający białą 
broń

olej, płótno, 46 × 32,5 cm
sygn. l. d.: Sokołowski

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

Początkowo studiował rzeźbę, a następnie malarstwo w Akademii w Monachium pod okiem 
Alexandra Wagnera (l. 1878-1880). W latach 80. XIX w. kontynuował studia u mistrza 
Jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych na wydziale kompozycyjnym. Sokołowski 
operował olejami, akwarelą i technikami graficznymi. Spod jego pędzla wychodziły nastrojowe 
pejzaże, portrety, sceny myśliwskie oraz rodzajowe. Jego obrazy były eksponowane na 
wystawach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, 
a także warszawską Zachętę. 
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Teodor Jachimowicz 
(1800 Bełżec – 1889 Wiedeń)

We wnętrzu, 1848 r.

olej, płyta malarska, 46,5 × 58,5 cm
sygn. i dat. l. d.: T.Jachimowicz 1848 
oraz w p. d.: T.Jachimowicz

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

Malarz oraz dekorator teatralny. Początkowo obrał kierunek studiów związany z medycyną, 
co przełożyło się na późniejsze ilustrowanie wydawnictw medycznych. W latach 1826–1828 
studiował malarstwo historyczne w Akademii w Wiedniu. Ścieżka zawodowa Jachimowicza 
ściśle związana była z pracą w roli dekoratora teatralnego bez przerwy od 1827 do 1871 
roku. Pracował w Josephstädter Theater oraz w Hofoperntheater. W dorobku malarskim 
artysty można wyróżnić obrazy o tematyce rodzajowej, religijnej, batalistycznej oraz pejzaże. 
Jachimowicza interesowała również w dużym stopniu architektura, co przekładało się na 
malarskie przedstawienia wnętrz.
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Albert Joseph Franke 
(1860 Wrocław – 1924 Monachium)

Kolekcjonerzy porcelany

olej, deska, 29,5 × 38 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: A.J.Franke

cena wywoławcza: 21 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Artysta zajmujący się głównie malarstwem rodzajowym oraz o tematyce orientalnej. Nauki 
rozpoczął w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, które następnie kontynuował w Mo-
nachium pod kierunkiem m. in. Otto Seitza. W latach 80. XIX w. odbył podróż do północnej 
Afryki, co zaowocowała powstaniem kompozycji malarskiej o egzotycznej tematyce. Franke 
był zrzeszony w monachijskim Stowarzyszeniu Artystów. Jego obrazy były eksponowane na 
wystawach w Glaspalast, Dusseldorfie i Berlinie. Były to przeważnie sceny rodzajowe, dla 
których tłem historycznym była epoka rokoka.
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32
Otolia Kraszewska 
(1859 Żytomierz – po 1938 
Monachium?)

List

olej, płótno, 65 × 90 cm

cena wywoławcza: 29 000 zł
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

Studia malarskie odbyła w petersburskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Iwana Ajwa-
zowskiego. W ok. 1980 roku wyjechała do Monachium, gdzie związała się ze środowiskiem 
artystycznym związanym z Józefem Brandtem. W latach 1896–1913, jako ilustratorka, 
pracowała z monachijskim czasopismem ilustrowanym Jugend. Jej rysunki były również 
zamieszczane w polskich wydawnictwach, jak np. Tygodnik Ilustrowany, Świat, Życie i Sztuka 
czy Ziarno. Zajmowała się również zdobnictwem książek oraz sztuką dekoracyjną. W stylu 
secesji projektowała wachlarze, okładki, ilustracje, tapety, parawany. W technice olejnej 
malowała wizerunki pięknych, dystyngowanych dam, przypominające w swojej stylistyce 
płótna Władysława Czachórskiego. Ponadto malowała również martwe natury oraz sceny 
religijne i rodzajowe. Jej prace były prezentowane w monachijskich wystawach Kunstverein, 
a także Glaspalast oraz w Berlinie, Krakowie i Warszawie.

„Hr. Kraszewska w swojej dziedzinie doszła do perfekcji i spod jej ręki wychodzą już tylko 
rzeczy skończone, wykwintne i piękne. Mieć w Niemczech wachlarz jej roboty, to jest mieć 
atut we flircie; mieć w jakimś piśmie ilustrację jej, znaczy mieć wytworny smak redaktorski; 
na kartkach pocztowych z jej rysunkami prosić o rendez-vous, można być pewnym spełnienia 
prośby [...].”

Adolf Nowaczyński, Monachijczycy nowocześni. Obrazy i ludzie,  
„Kraj” 1900 nr 18, s. 261.

Hrabina Otolia Kraszewska zyskała ogromną sławę w monachijskim artystycznym środowisku 
przede wszystkim jako wybitna ilustratorka. Jak pisał Władysław Wankie: „Któż nie zna 
prześlicznych winiet, inicjałów i exlibrisów, jakimi nasza artystka, stale od lat w Monachjum 
osiadła, zdobi takie szeroko rozpowszechnione pisma artystyczne, jak „Jugend“, „Kunst fur 
Alle” i t. p. W tych pięknych, wielkiego talentu i kultury artystycznej pracach, dominuje 
zawsze nuta osobista, styl własny, co sprawia, że dzieła te wśród mnóstwa innych od razu 
z łatwością poznajemy. Prace p. Kraszewskiej, posiadają nastrój, — niewielu kreskami umie 
ona wydobyć moment, szczegół, dający najlepszą danego motywu charakterystykę. […] 
wszędzie uderza nas talent, uzdolnienie dekoracyjne pierwszorzędne—zdolności wogóle 
rzadkie […]. Stąd też pracownia Hr. Kraszewskiej dobrze jest znaną wszystkim monachijskim 
wydawcom i żadne większe wydawnictwo nie obchodzi się bez jej udziału.” (Władysław 
Wankie, Współczesne malarstwo, Otolia hr. Kraszewska, „Świat” 1906, nr 43, s. 8.)

Artystka nie zajmowała się jedynie ilustratorstwem. W jej artystycznym kręgu zainteresowania 
prym wiodło również malarstwo. Obok przedstawień martwych natur, scen rodzajowych, 
religijnych, fantastycznych w jej malarskim ouvre przeważają portrety. Jak pisał o twórczości 
Kraszewskiej Adolf Nowaczyński – „Wiele wpływu prof. Czachórskiego, o ile chodzi o jego 
dystynkcję, wysoką kulturę artystyczną oraz sumienne studiowanie z natury, widać w pracy 
hr. Otolii Kraszewskiej. Jest to artystka, par excellence, moderne w najsympatyczniejszym 
tego słowa znaczeniu. Ukrainka, córka jenerała hr. Kraszewskiego, osiadła od lat kilku 
na stale w Monachium i pracuje tu bardzo wytrwale, sumiennie i z rezultatami, jakich 
rzeczywiście winszować jej należy. (…) ”. (Adolf Nowaczyński, Monachijczycy nowocześni. 
Obrazy i ludzie, „Kraj” 1900 nr 18, s. 260.)

Na swoich płótnach Kraszewska uwieczniała wizerunki dystyngowanych dam, siedzących 
w swobodnej pozie w eleganckich wnętrzach pięknie urządzonych pokoi. Z każdego z osobna 
przedstawień biła aura pełna wdzięku, delikatności. Zachwycało oddanie detali pojedynczych 
przedmiotów wyposażenia pokoju. W ten właśnie nurt idealnie wpisuje się prezentowany na 
aukcji obraz „List”. Oto widzimy piękną, młodą kobietę siedzącą w eleganckim wnętrzu. Modelka 
trzyma w lewej dłoni list, który zapewne dopiero co otrzymała. W drugiej dłoni trzyma nieduży 
bukiet róż, które być może zostały wysłane wraz z listem. Kobieta w zadumaniu spogląda 
w bok. W obrazie zachwyca oddanie szczegółów przez malarkę – widać cieniutkie szpilki 
wbite w poduszeczkę widoczną na stoliku po prawej stronie, swobodnie zwisający koronkowy 
szal czy przepiękne perły w delikatnej ozdobie na głowie kobiety. Kraszewska dużą uwagę 
w swoich obrazach zwracała na ubiory swych modeli. Z dużą pieczołowitością odtwarzała 
materiał tkanin, ich kolor, czego przykładem jest suknia ukazana na naszym aukcyjnym obrazie.
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Bolesław Jan Czedekowski 
(1885 Wojniłów – 1969 Wiedeń)

Pierwszy list miłosny (Tancerki), 
1928 r.

olej, płótno dublowane, 170 × 130 cm
sygn. i dat. l. d.: Czedekowski B. 1928
na odwrocie na krośnie papierowa 
nalepka: Republik Österreich/Zoll z orłem 
pośrodku

Opisywany i reprodukowany:
Hanna Muszyńska-Hoffmanowa, Alicja 
Okońska, Na mil sześć tysięcy. O malar-
stwie Czedekowskiego, Łódź 1976, s. 209 
(poz. 109).
Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, 
Bolesław Jan Czedekowski, Kraków 1994,  
il. nr 186, s. 21, 128  

Pochodzenie:
Kolekcja prywatna, Polska.

cena wywoławcza: 88 000 zł •
estymacja: 120 000 – 150 000 zł

Wybitny polski portrecista. W 1903 roku po zdaniu matury, Czedekowski podjął studia 
w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, pod kierunkiem Rudolfa Bachera oraz Christiana 
Griepenkerla. Tam już od samego początku odznaczał się pracowitością oraz wielkim talentem. 
Na drugim roku artyście przyznano medal Fügera za obraz Budowa piramid, natomiast na 
trzecim roku za męski akt otrzymał nagrodę Königswartera. Studia ukończył w 1907 roku. 
Przez kolejne cztery lata swoje artystyczne umiejętności kształcił pod okiem Kazimierza 
Pochwalskiego w tzw. szkole mistrzowskiej Akademii wiedeńskiej. Od tego czasu portret 
staje się głównym motywem w twórczości artysty. W 1911 roku artysta otwiera swoją 
własna pracownię w Wiedniu przy ul. Magdaleny 1. W czasie I wojny światowej służył 
w armii austriackiej. W 1923 roku wyjechał do Stanów Zjednoczonych, następnie do Paryża, 
gdzie również prowadził własną pracownię malarską. Czedekowski był bardzo dobrym 
obserwatorem, w swoich pracach potrafił nie tylko w pełni oddać fizyczne podobieństwo 
portretowanego, ale i również trafnie przekazywał indywidualne cechy psychologiczne modela. 
Malował swobodnymi pociągnięciami pędzla, modelując swoje kompozycje światłocieniem 
i barwą. Żywo czerpał inspirację ze sztuki dawnych mistrzów malarstwa sztuki holenderskiej 
z XVII wieku, francuskiej i angielskiej XVIII wieku czy włoskiego renesansu. W jego arty-
stycznym dorobku dominują przede wszystkim wizerunki osób z kręgów arystokratycznych, 
polityków, duchownych. Mniejszą część jego artystycznej twórczości zajmują martwe natury, 
pejzaże, a także całe cykle związane z wojennymi przeżyciami artysty. Największy zbiór prac 
Czedekowskiego znajduje się w muzeum na Zamku w Łańcucie.
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„Pierwszy list miłosny” (Baletnice) artysta namalował podczas 
swojego pobytu w Paryżu. Artysta po sukcesie wystawy w maju 
1923 przyjechał w kolejnym roku do Paryża. Planował pozostać 
rok, dwa – został 16 lat.
 „Zamieszkał razem z rodziną przy Avenue de Breteuil 63, gdzie 
wynajął atelier. Lokalizacja była dla artysty znakomita — szeroka 
aleja z widokiem na kompleks zabudowań Pałacu Inwalidów 
z kościołem św. Ludwika, nad którym wznosi się potężna kopu-
ła; tam spoczywa cesarz Napoleon I Bonaparte, który odegrał 
w historii Polski znaczącą rolę. Dużo przestrzeni i światła. (…)   
Były to lata niezwykłej wagi dla jego rozwoju twórczego. Szybko 
nawiązał artystyczne i towarzyskie kontakty, zyskał zamówienia na 
obrazy. Pozostając w zasadzie wierny swoistemu, indywidualnemu 
„delikatnemu realizmowi” (określenie paryskich krytyków sztuki), 
zaczął malować inaczej niż dotychczas. Zmieniła się jego paleta 
barw, a kompozycja stała się prawie niezależna od akademickich 
kanonów — nieraz asymetryczna, płynna, niekiedy wręcz dyna-
miczna. Uzyskał koloryt bardziej przejrzysty i efekt „świecenia się” 
obrazu zaczerpnięty od impresjonistów, a wynikający ze sposobu 
rozłożenia i kontrastowania barw, przy swobodnych pociągnięciach 
pędzla. Stosował coraz częściej inny światłocień oraz wzbogaconą 
gamę kolorów miękkich i głębokich: przełamanych brązów, zieleni, 
żółci, różu, szarego błękitu, jak również soczystych bieli i czerni” 
(Maria Borowiejska-Birkenmajerowa, Bolesław Jan Czedekowski, 
Kraków 1994, s. 19). 
 Czedekowski był niezwykle rozchwytywanym malarzem, portre-
tował artystokrację i słynne osobistości (m.in. cesarza austriackiego 
Karola I (1917),  hr. Alfreda Potockiego, prezydenta Ignacego 
Mościckiego (1930), arcybiskupa Adama Stefana Sapiehę (1936), 
Ralpha Pearsona (1945), kompozytora Sergiusza Prokofiewa 
(1922) czy marszałka Ferdynada Focha (1925). Szczególnie 
entuzjastycznie pisano o jego portretach kobiecych: „(…) W mi-
strzowski sposób oddaje Czedekowski połysk kobiecych włosów, 
kolor skóry, intensywność spojrzenia, tego wszystkiego, co stanowi 
nie tylko o osobowości kobiety, o jej indywidualności, ale również 
o typie urody, sposobie bycia, siedzenia, układu rąk. Jest przy tym 
wykwintny, nigdy nie usiłuje osiągnąć efektów jaskrawością barw, 
czy ekscentrycznością póz (…)”
 „Pan Czedekowski jest urzeczony ciałem ludzkim. W gruncie 
rzeczy nic go nie pociąga tak, jak portret i akt. Poza tym lubi on 
kompozycję figuralną liczniejszą i nie jest rzadkością spotykanie 
między jego dziełami portretów podwójnych lub potrójnych (…). 
W portrecie szuka przede wszystkim i usiłuje zgłębić ekspresję 
plastyczną swego modelu, która naświetla jego życie wewnętrzne. 
Ma ambicje utrwalenia nie tylko podobieństwa fizycznego, w czym 
osiągnął prawdziwe mistrzostwo, lecz także jego układów i ruchów 
wrodzonych. (…)”

cyt. za Hanna Muszyńska-Hoffmanowa, Alicja Okońska,  
Na mil sześć tysięcy. O malarstwie Czedekowskiego, Łódź 

1976, s. 186, 188.





34
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Bukiet róż we wnętrzu

olej, tektura, 49 × 70 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: a. Karpiński

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

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.

„Gdy wiosna nadejdzie – mówi Karpiński – co parę dni kupuję pęki róż, bez których nie mogę 
się wprost obejść. One są dla mnie szkołą kolorytu. Ich to subtelnym tonacjom zawdzięczam 
bardzo wiele. Nikt nie uwierzy, ile subtelnych odcieni i półtonów mieści się jednym kwiecie 
róży. Na pozór tego się nawet nie widzi. Dopiero, gdy się zacznie malować, spostrzega się, 
jak wielką jest skala tonów i półtonów, które składają się na bogatą szatę tego królewskiego 
kwiatu. To też z prawdziwą pasją i z wyjątkowym przejęciem poświęcam czas na studja 
kwiatów. I to ma dla mnie podwójne znaczenie, gdyż studjum kwiatów pomaga mi bardzo 
w portrecie kobiecym. Nie zapominajmy bowiem, czem jest portret wykwintnej damy. Obok 
naturalnego wdzięku czy urody, ileż wymaga sztuki, pielęgnacji, kaprysów i nastrojów mody 
natura kobieca.” 

Cyt. za M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, [katalog wystawy],  
Sandomierz – Stalowa Wola 2003, s. 28 
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35
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Autoportret, 1940 r.

olej, płótno, 65 × 46 cm
sygn. i dat. l. g.: WWeiss/1940

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

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 odzwier-
ciedla 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, pejzaże oraz 
martwe natury.
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„Wojciech Weiss jest jednym z najczystszych temperamentów malarskich w sztuce polskiej. 
Radość kładzenia barw na płótnie, rozkosz malowania jest dla niego równoznaczna z życiem. 
Temat, anegdota, – to tylko pretekst. Być malarzem i tylko malarzem! Tłumaczyć świat swój 
i otaczający za pomocą tonów! Doznawać wrażeń plastycznych! Kolorowych wzruszeń! 
Weiss to impresjonizm!”

S. Świerz, Wojciech Weiss, „Sztuki Piękne”, R. 2, 1925–26, s. 145.

„(…) Jest w tych dziełach coś, co nas stawia przed oblicze sztuki, jest indywidualizm artysty, 
który jest wrogiem banalności, w subtelnie malowanych, porywających soczystością tonu 
pejzażach jest intuicyjne odczucie piękna przyrody, w studyach i aktach trzeba podziwiać 
czystą szlachetną linię rysunku, w kompozycjach zawsze niebanalny pomysł... Wszech-
stronność talentu profesora Weissa, dającego pierwszorzędne wartości zarówno w pejzażu, 
jak w portrecie, nadaje specjalny wdzięk jego bujnej twórczości, świadcząc o wyjątkowej 
pracowitości artysty(…)”

R. Weiss, Akordy światła i koloru. Wojciech Weiss i Aneri, 2007, s. 10

„Barwa z odczuciem rzeczywistości łączą się tak mocno, że czasem siła tych zdaje się prze-
chodzić w brutalność - i aż zapomnieć o tym każe, że jest to wyższej kategorii sztuka czysta, 
swobodna twórczość artysty, który zjawiska bierze jako światło, kolor, wraz z wszystkimi 
ich odcieniami – i który wie, że żadna abstrakcyjna konstrukcja nie przewyższy przyrody 
w tworzeniu żywego przepięknego ornamentu – kobiety – pejzażu – kwiatu”

J.Kleszczyński, Wystawa Wojciecha Weissa w Zachęcie, „Kurier Warszawski”, 8.02.1931

36
Wojciech Weiss 
(1875 Leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Kobiecy akt z zegarkiem

olej, karton, 60,5 × 46,5 cm  
w świetle oprawy
sygn. l. śr.: WWeiss
na odwrocie stemple ze spuścizny po 
artyście: 11062 WW [faksymile podpisu 
artysty]

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 zł

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 odzwier-
ciedla 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, pejzaże oraz 
martwe natury.
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37
Henryk Szczygliński 
(1881 Łódź – 1944 Warszawa)

Lorietta w swoim repertuarze, 
1905 r.

olej, płótno dublowane, 139,5 × 81,5 cm
sygn. i dat. l. d.: H. Szczygliński/1905
napis p. d.: “Was die Pariserin kann…/
Das kann ich auch.”/Lorietta w swoim 
repertuarze

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 110 000 – 130 000 zł

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898 – 1905 studiował w krakowskiej Szkole (późniejszej Akademii) 
Sztuk Pięknych u Jana Stanisławskiego, Jacka Malczewskiego i Leona Wyczółkowskiego. 
Studia uzupełniał w Monachium u Stanisława Grocholskiego i Antoniego Ažbégo. W czasie 
I wojny światowej walczył w Legionach. Od 1917 roku zamieszkał w Warszawie i wkrótce, tj. 
w 1918 został członkiem Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, a w latach 1921-25 był 
prezesem Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. Był także związany z kabaretem Zielony 
Balonik. Malował pejzaże, nokturny, widoki architektury. Zajmował się grafiką, zwłaszcza 
litografią barwną. Bardzo chętnie na swych płótnach przedstawiał miejsca związane z historią 
Polski. Prace jego autorstwa charakteryzują się świetnym połączeniem kolorystycznym z grą 
światła i cienia. W sposobie stylizacji linii oraz barw widać wpływ secesji. Artysta często 
wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych twarzach, uzyskując w ten sposób nastrój 
tajemniczości, symboliczny. 

„(...) Ewangelia Zielonego Balonika obiegła cały kraj; wszędzie rozpleniły się kabarety: od 
stowarzyszeń robotniczych do artystycznych salonów, od stolic aż do głębokiej prowincji, 
gdzie zwykle kończyły się kwasami, ponieważ poruszały, nie zawsze dyskretnie, prywatne 
sprawy znanych figur w miasteczku. (...)”

T. Boy-Żeleński, Słówka, Wrocław 1988, s. 281.
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„Karpiński lubił i lubi malować kwiaty. Odczuwa ich miękkość, kruchość ich łodyg, delikatność 
płatków i niemal ich woń”.

A. Schroeder, Alfons Karpiński, [w:] „Sztuki piękne”, 1927/28, nr 7, Kraków 1928

„Fascynacja artysty materią kwiatów sprawia, że te na pozór martwe na płótnie barwne 
plamy ożywiają i przyciągają oko nie mniej od prawdziwego bukietu świeżych kwiatów (…). 
Martwe natury to najbardziej znana grupa tematyczna w twórczości Karpińskiego. Trzeba 
podkreślić, że poprzez wieloletnie studia nad naturą kwiatów artysta osiągnął w tej dziedzinie 
niewątpliwe mistrzostwo techniczne”.

M. Bartoszek, Alfons Karpiński 1875–1961, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, 2003, s. 28.

38
Alfons Karpiński 
(1875 Rozwadów – 1961 Kraków)

Maki

olej, sklejka, 67 × 47 cm w św. ramy
sygn. l. śr.: a. Karpiński

cena wywoławcza: 14 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej SSP u F. Cynka, I. Jabłońskiego, W. Łuszczkie-
wicza i L. Wyczółkowskiego oraz A. Ažbégo w Monachium (1903 r.). W latach 1904–1907 
kontynuował naukę w ASP w Wiedniu u K. Pochwalskiego, następnie, w latach 1908–12, 
w Paryżu w Akadémie Willi oraz w 1922 r. w Akadémie Colarossi. Podróżował do Włoch, 
Londynu i Budapesztu. Osiadł w Krakowie. Od 1899 r. systematycznie brał udział w wysta-
wach krakowskiego TPSP, którego w latach 1918–27 był wiceprezesem. Ponadto wystawiał 
w warszawskim TZSP i IPS oraz wielokrotnie za granicą, m.in. w Monachium, Rzymie, 
Brukseli, Amsterdamie, Buffalo i Nowym Jorku. Indywidualne pokazy twórczości artysty miały 
miejsce w Krakowie, Lwowie i Poznaniu. We wczesnym okresie malował pejzaże, widoki 
ulic, z czasem jego domeną stały się wizerunki kobiet i akty. Zasłynął również jako malarz 
kwiatów. Malował je w wazonach, często umieszczonych we fragmentarycznie ukazanych 
wnętrzach salonów. Malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą 
barwną w rozproszonym świetle tworzą niezapomniany nastrój emanujący z płótna.
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39
Stanisław Kamocki 
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Brzeg morski/Drzewa oliwne – 
Cherso 

olej, płótno, 41,5 × 56 cm
sygn. p. d.: St. Kamocki/(…) nieczytelnie
na odwrocie na krośnie autorski napis: 
Brzeg morski/Drzewa oliwne – Cherso/
(wyspa)

cena wywoławcza: 9 500 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u Leona Wyczółkowskiego, Jacka Mal-
czewskiego i Jana Stanisławskiego. Dzięki stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 
Od. 1920 r. objął katedrę pejzażu na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Należał 
m.in. do wiedeńskiej Secesji, TAP „Sztuka” czy Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana. 
Był założycielem Towarzystwa Sztuki Podhalańskiej. Kamocki był jednym z najbardziej 
utalentowanych uczniów Jana Stanisławskiego. Od mistrza przejął niezwykłą umiejętność 
obserwacji i emocjonalny stosunek do krajobrazu polskiej wsi. Najczęściej malował Podhale 
i okolice Krakowa. Zauroczony pięknem gór, pozostał im wierny do końca swojego życia. 
Zawsze malował w plenerze, niejednokrotnie wracając do jednego tematu. W pierwszym 
okresie twórczości (1900–15) malował gęstą pastą olejną, którą nakładał obficie, uzyskując 
efekt konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. Operował przy tym niezbyt szeroką 
gamą barwną. W krajobrazach letnich stosował ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 
walorowym. Posługiwał się na ogół barwami lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 
W późniejszym okresie farba kładziona była pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 
nadając obrazom matową powierzchnię

W twórczości Stanisława Kamockiego przeważają pejzaże uwieczniające malowniczość 
polskiego krajobrazu. Artysta chętnie wybierał się na plenery w okolice Krakowa i Podhala, 
na Spisz i Orawę, by wymienić tylko najpopularniejsze destynacje. Zagraniczne kierunki 
artysta też obierał, choć obrazy inspirowane tymi podróżami, w mniejszym stopniu występują 
i należą do rzadkości na rynku dzieł sztuki. Część z nich, jak kompozycje powstałe we Francji 
zaginęły w zawierusze II wojny światowej. 
 Oferowany w katalogu obraz przedstawia brzeg morski chorwackiej wyspy Cres 
(z wł. Cherso). Na kompozycję składa się aleja drzew oliwnych, których przeplatające się 
konary tworzą interesujący ornamentalny rysunek, przypominający charakterystyczną dla 
secesji płynność i dekoracyjność linii. Skojarzenie to nie jest bezpodstawne, gdyż Kamocki 
należał do ugrupowania artystycznego „Wiener Seccession”, jednak nigdy nie oddał się 
w pełni w swoich malarskich poszukiwaniach płaskiej i linearnej stylizacji tego kierunku. 
Paleta barwna jest rozjaśniona, daleka od ciemnych tonów, co przywodzi na myśl zdobycze 
impresjonizmu i wynika z bacznej obserwacji efektów świetlnych i wzajemnych korelacji 
kolorystycznych występujących w naturze. Patrząc na płótno widz bez trudu jest w stanie 
poczuć spaloną słońcem ziemię i słony posmak wód. 
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40
Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

Dzieci

olej, sklejka, 24 × 34,5 cm 
w świetle ramy
sygn. wzdłuż lewej dolnej krawędzi: 
Wlastimil/Hofman

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł

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

„Nie wierzę w sztuce w żadne przepisy i recepty. Treść, uczucie, barwa, rysunek – synteza 
tego stanowi dopiero o dziele, o jego wartości. W sztuce jest tylko indywidualność, którą 
następcy, uczniowie, przez początkowe naśladownictwo przetwarzają pozornie na kierunek. 
Prawdziwe dzieło sztuki musi być – najszczerszą spowiedzią”.

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,  
Wlastimil Hofman [1881–1970], Warszawa 2007

„W twarzy człowieka odbija się tak, jak w lustrze całe wewnętrzne życie. Można z niej bez 
trudu odczytać wszystko: mądrość, głupotę, szczęście, ból, cierpienie, zawiść, nadzieję, 
tęsknotę, nędzę i dostatek”. 

Wlastimil Hofman, cyt. za: M. Czapska-Michalik,  
Walstimil Hofman (1881–1970), Warszawa 2007, s. 34.
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41
Kazimierz Sichulski
(1879 Lwów – 1942 tamże)

Don Kichot

olej, tektura, 70 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Sich/[1]921 (?)

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

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

Don Kichot przez wieki stanowił ogromną inspirację dla wielu twórców z kręgów 
artystycznych. Postać najsłynniejszego błędnego rycerza nie była obojętna i dla 
Kazimierza Sichulskiego, jednego z najważniejszych artystów epoki Młodej Polski. 
Motyw ikonograficzny z postacią Don Kichota oraz jego wiernego giermka Sancho 
Pansy jest rzadkim przedstawieniem w twórczości Sichulskiego. Sylwetkę fikcyjnego 
Rycerza Smętnego Oblicza z renesansowej powieści Miguela de Cervantesa artysta 
adoptował już wcześniej w swoich karykaturach, ukazując między innymi w 1908 
roku z charakterystycznym dla siebie poczuciem humoru postaci Leona Wyczółkow-
skiego i Feliksa Jasieńskiego (zbiory Muzeum Narodowego w Krakowie).
 Prezentowana na aukcyjnym obrazie para literackich bohaterów została ukazana 
przez artystę w charakterystycznym dla niego krajobrazie, wyjętym z obrazów ukazują-
cych widoki jego ukochanej huculszczyzny. Obraz został zbudowany w przygaszonej, 
brunatno-ziemistej palecie barw. Kompozycję charakteryzuje giętka, swobodnie 
poprowadzona linia, nadająca wrażenie lekkości, szkicowości. Syntetycznie nama-
lowane figury postaci bohaterów wyłaniają się z lewej strony kompozycji, by zaraz 
stanąć do walki z wiatrakiem, który w oczach Don Kichota jawi się jako olbrzym. 
Sam motyw wiatraka, niemalże identyczny z tym przedstawionym na naszym obrazie, 
ujęty w zwierciadlanym odbiciu, pojawił się już u Sichulskiego w 1912 roku w Tece 
autolitografii, którą artysta stworzył wraz z Władysławem Jarockim.
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42
Stefan Filipkiewicz
(1879 Tarnów – 1944 Mauthausen)

Strumień w Olczy, 1929 r.

olej, płótno, 70,5 × 100 cm
sygn. i dat. p. d.: Stefan Filipkiewicz 
1929
na krośnie fragment papierowej nalepki 
nieokreślonej wystawy z odręcznie na-
pisanym tytułem obrazu oraz stemplem: 
[ST] EFAN FILIPKIEWICZ |[K] RAKÓW 
SIEMIRADZKIEGO 23 [?] |ATELIER 
SIEMIRADZKIEGO 30.

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

W latach 1900–1907 studiował w ASP w Krakowie u J. Mehoffera, J. Pankiewicza, L. Wy-
czółkowskiego i J. Stanisławskiego. Od 1913 r. prowadził kurs modelarstwa dekoracyjnego 
Szkole Przemysłowej w Krakowie. Od 1930 r. był wykładowcą krakowskiej ASP, a w 1936 r. 
został mianowany profesorem nadzwyczajnym tej szkoły. Należał do warszawskiego TZSP, 
był członkiem wiedeńskiej Secesji. Twórczość jego, ukształtowaną głównie pod wpływem 
Stanisławskiego, zdominowały przedstawienia pejzażu. Mieszkając w latach 1927–33 
w Zakopanem, malował widoki Tatr, latem wyjeżdżał na plenery do Radziszowa pod 
Krakowem. W roku 1934 zainteresował się również krajobrazem nadbałtyckim; malował 
m.in. w Jastrzębiej Górze. Poza pejzażami przedstawiał również martwe natury i kwiaty. 
Prace artysty odznaczają się niezwykłą subtelnością barwną. Farby nałożone są szerokimi, 
zdecydowanymi pociągnięciami pędzla, zaś niezagruntowany podkład tworzy często ko-
lorystyczny element kompozycji. Podczas wojny Filipkiewicz przebywał na Węgrzech. Był 
bardzo zaangażowany w sprawy Polski. Zginął w obozie w Mauthausen.
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43
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Pejzaż z Ostrówka

olej, płótno, 68 × 97 cm
na blejtramie odręczny napis: pejzaż 
z Ostrówka/St. Cz. inw. 382

cena wywoławcza: 17 000 zł •
estymacja: 20 000 – 25 000 zł

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W swoich kompozycjach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, 
uzyskując na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle 
syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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44
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Dziewczyna, przed 1926 r.

olej, tektura, 74,5 × 50 cm
sygn. p. d.: W. Wodzinowski
na odwrocie dedykacja z 1926 roku

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 7 000 – 9 000 zł

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do 
kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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45
Erno Erb
(1878 lub 1890 Lwów – 1943 tamże)

Przekupki

olej, sklejka, 24 × 34 cm w świetle ramy
sygn. l. d.: E. Erb

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

Malarz samouk. Mieszkał i tworzył we Lwowie, a także w Truskawcu. Posługiwał się zarówno 
techniką olejną, jak i pastelową. Do najchętniej przedstawianych przez artystę tematów 
należały widoki rodzinnego miasta, pejzaże, sceny rodzajowe inspirowane codziennym życiem 
ukraińskich chłopów i Żydów. Poza tym malował martwe natury z kwiatami oraz portrety. 
Jednym z regularnie powtarzanych w jego pracach motywów są lwowskie straganiarki. 
Obrazy olejne Erba znamionuje gruba faktura, uzyskiwana przez impastowe nakładanie farb. 
Artysta systematycznie prezentował swoją twórczość w TPSP we Lwowie, ale także m.in. 
w Krakowie, Warszawie i Poznaniu. W roku 1932 uczestniczył w wystawie polskiej w Buffalo.
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Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Odpoczynek żniwiarek

olej, tektura, 70 × 98 cm
sygn. p. d.: W.Wodzinowski
na odwrocie pieczęć magazynu przyborów 
malarskich R. Aleksandrowicza w Krakowie

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

Początkowo uczył się w Klasie Rysunkowej W. Gersona w Warszawie, a w latach 1881–1889 
studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, J. Matejki, F. Cynka i L. Löfflera. Naukę 
kontynuował w latach 1889–1892 w Monachium u A. Wagnera. W 1892 r. powrócił do 
kraju i osiadł w Swoszowicach pod Krakowem. Wodzinowski malował portrety, obrazy 
religijne i alegoryczne, ale najbardziej interesowała go tematyka etnograficzna. Postrzegał 
wieś jako źródło odnowy społeczeństwa zepsutego przez miasto i jego kulturę. Jako jeden 
z pierwszych jeździł do podkrakowskich Bronowic, gdzie malował barwne sceny z życia 
chłopów. Owocem tych plenerów była wystawa „chłopomani” w krakowskim TPSP, gdzie 
wraz z innymi artystami zaprezentował swoje prace inspirowane wsią. Przez całe swoje 
życie artysta pozostał wierny owej fascynacji ludowością. Z niezwykłym upodobaniem 
i humorem ukazywał wiejskie obyczaje i zabawy, umiejętnie podkreślając barwą i duktem 
pędzla żywiołowy charakter przedstawienia.
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47
Stefan Popowski
(1870 Warszawa – 1937 tamże)

Zachód słońca

olej, płótno, 71 × 71 cm
sygn. śr. d.: STEF. POPOWSKI.

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

Rozpoczętą w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona naukę kontynuował w akademiach 
petersburskiej oraz monachijskiej. W 1891 r. na stałe zamieszkał w Warszawie. Był członkiem 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. 
Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Zachęcie, Salonie Krywulta i w TPSP w Krakowie 
i Lwowie. Domeną artysty był nastrojowy pejzaż, dla którego inspiracji szukał przede wszyst-
kim na równinie mazowieckiej. Twórczość jego wskazuje na zainteresowanie zagadnieniami 
barwy i światła, za pomocą których budował intymny nastrój. W dorobku artysty znajdują 
się również pejzaże włoskie, namalowane podczas pobytów w Italii w roku 1897 i 1909, 
ponadto weduty warszawskie oraz, mniej liczne, przedstawienia wnętrz i kwiatów. Cieszące 
się dużym uznaniem prace artysty wzbogacały wiele przedwojennych kolekcji zarówno 
prywatnych, jak i publicznych, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie.

„Jego specjalnością były nastrojowe krajobrazy nokturnowe, malowane o różnych porach 
dnia i roku, zachody słońca, poranki, księżycowe noce, mroczne rozlewiska wodne, pokryte 
cieniem kępy drzew. Szukał w naturze barw i świateł niezwykłych, wychodził poza „normalną” 
gamę kolorystyczną, świetnie operował odcieniami czerwieni i różu, połyskliwymi czarnymi 
błękitami i fioletami… P. opowiadał się za tradycyjnym odczuwaniem pejzażu, przedkładał 
związek z ziemią ojczystą i realistyczną formułę nad eksperymenty formalne i „nowinki” 
artystyczne. Duchowość, wrażliwość i zespolenie z przyrodą uważał za naczelne przymioty 
dobrego pejzażysty, a spośród polskich malarzy najwyżej cenił Chełmońskiego «który zamieniał 
w sztukę swoje stany psychiczne…»”

A. Melbechowska-Luty, 1997, cyt. za U. Makowska, Popowski Stefan (biogram), 
[w:] Słownik Artystów Polskich, t. VII, Warszawa 2003, s. 412.
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48
Désiré Thomassin
(1858 Wiedeń – 1933 Monachium)

Krajobraz przed burzą, 1913 r.

olej, płótno, 101 × 120 cm
sygn. i dat. p. d.: D.Thomassin./München 
1913

cena wywoławcza: 24 000 zł
estymacja: 35 000 – 45 000 zł

Austriacki malarz i kompozytor, syn wysokiego urzędnika na dworze księcia Parmy. Początkowo, w latach 1877–1881, kształcił się 
w Królewskiej Szkole Muzycznej w Monachium, gdzie był uczniem G. Reichenbergera i M. Hiebera, a następnie studiował malarstwo 
w monachijskiej akademii pod kierunkiem W. Dieza. Związał się z tamtejszym środowiskiem artystycznym, będąc jednocześnie w bliskim 
kontakcie z kolonią artystów w Dachau. Należy do najbardziej znanych austriackich malarzy realistycznych przełomu wieków. Malował 
głównie w technice olejnej – nastrojowe pejzaże, a także przedstawienia rodzajowe, sceny z życia rybaków i epizody z polowań. Jego prace 
znajdują się w najlepszych kolekcjach malarstwa m. in. w Nowej Pinakotece w Monachium.
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49
Anders Andersen-Lundby
(1840 Lundby – 1923 Monachium)

Przeprawa z parowca

olej, płótno, 76 × 114,5 cm
sygn. l. d.: A.Andersen Lundby

cena wywoławcza: 44 000 zł
estymacja: 65 000 – 75 000 zł

W wieku 20 lat osiedlił się w Kopenhadze, gdzie odkrył malarstwo pejzażowe. Odbył wiele 
podróży artystycznych nad jezioro Starnberg oraz do północnych Włoch. W 1876 roku osiedlił 
się w Monachium, gdzie uczestniczył w wielu wystawach. W jego twórczości dominują 
krajobrazy śródlądowe, rzadziej pojawia się też tematyka marynistyczna. Andersen-Lundby 
zyskał miano wirtuoza w malowaniu śniegu, a także wody. Ceniono go za znakomitą 
umiejętność zastosowania kolorów, za pomocą których potrafił w mistrzowski sposób oddać 
nastroje różnych pór roku. Jego dzieła znajdują się w zbiorach publicznych, m.in. w Nowej 
Pinakotece w Monachium.
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50
Malarz nieokreślony 
(XIX w.)

Czytająca

olej, deska, 25 × 19 cm

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł
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Malarz nieokreślony
(XVIII/XIX w.)

Pejzaż z łodziami przy brzegu

olej, płótno, dublowane krawędzie, 
63 × 56,5 cm

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 zł

109AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



52
Adolf Schuhknecht
(1889 Reichenbach – 1940)

Port w Neapolu

olej, płótno, 80 × 120 cm
sygn. l. d.: A.Schuhknecht
na odwrocie: Im Hafen von/Neapol

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

Studiował w Akademii monachijskiej. Wiele podróżował, m.in. do Grecji, Włoch, Egiptu, 
Skandynawii i Ameryki Południowej, malując tamtejsze pejzaże zarówno nadmorskie, jak 
i górskie. Częstymi motywami jego obrazów były żaglowce i okręty wojenne. Starannie 
dobierał środki wyrazu artystycznego, zależnie od podejmowanej tematyki.
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53
Stefan Popowski 
(1870 Warszawa –1937 tamże)

Pejzaż z okolic Neapolu, 1898 r.

olej, płótno, 70 × 128 cm
sygn. i dat. l. d.: S. Popowski. 98

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000 zł

Rozpoczętą w Klasie Rysunkowej Wojciecha Gersona naukę kontynuował w akademiach 
petersburskiej oraz monachijskiej. W 1891 r. na stałe zamieszkał w Warszawie. Był członkiem 
Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych oraz Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego. 
Uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Zachęcie, Salonie Krywulta i w TPSP w Krakowie 
i Lwowie. Domeną artysty był nastrojowy pejzaż, dla którego inspiracji szukał przede wszyst-
kim na równinie mazowieckiej. Twórczość jego wskazuje na zainteresowanie zagadnieniami 
barwy i światła, za pomocą których budował intymny nastrój. W dorobku artysty znajdują 
się również pejzaże włoskie, namalowane podczas pobytów w Italii w roku 1897 i 1909, 
ponadto weduty warszawskie oraz, mniej liczne, przedstawienia wnętrz i kwiatów. Cieszące 
się dużym uznaniem prace artysty wzbogacały wiele przedwojennych kolekcji zarówno 
prywatnych, jak i publicznych, m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie.

„Ze wszystkich sztuk pięknych, tak plastycznych jak 
i rytmicznych, malarstwo jedynie rozporządza tą pełnią 
środków, która jest niezbędna do wyrażenia całego uroku 
i siły poetycznej krajobrazu. Barwy i kształty, światła i cienie, 
o to czem głównie do nas przemawia krajobraz, oto czem 
głównie rozporządza malarstwo. (…) mówiłem o motywach 
uczuciowych i pobudkach twórczych krajobrazu. Są one te 
same dla poety jak i dla malarza. Tak jeden jak drugi musi 
ten nastrój, który bez względu na motyw i światło, jest duszą 
i treścią krajobrazu, odnaleźć w sobie, musi go wychodować 
[pis. oryg.] i nosić w sobie, nieraz jako wspomnienia czasów 
dzieciństwa, jako obraz który kiedyś w szczególnym nastroju 
zapadł w duszę i cierpliwie czeka swego momentu, to znaczy 
tej harmonji między środkami artystycznemi, któremi autor 
rozporządza uczuciowym nastrojem.”

S. Popowski, Krajobraz Polski, [w:] Przewodnik  
po wystawie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, nr 4, 

Warszawa 1925, s. 4-6.

Oferowane na aukcji dzieło Stefana Popowskiego reprezentuje 
wczesny okres jego twórczości. Jak wiemy z biografii artysty, 
podróżował on dwukrotnie, w 1897 i w 1909 r., do Włoch. 
Obrazy będące owocem tych podróży należą do rzadkości 
zarówno w zbiorach publicznych, jaki i na rynku sztuki. 
Jeden z nich, przedstawiający pejzaż wenecki, znaleźć można 
w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie. Zarówno on, 
jak i prezentowane tu malowidło, różnią się od późniejszych 
nastrojowych pejzaży polskich nie tylko południowym kolo-
rytem, ale i obecnością, w formie sztafażu, ludzkich postaci. 
Malowany przez młodego artystę krajobraz włoski urzeka 
malowniczością motywu, a także nieco odrealnionym nastro-
jem zatrzymanego w kadrze czasu. Ta jakże znikoma ilość 
znanych prac Popowskiego, ilustrujących jego włoską podróż, 
świadczyć może o tym, iż nie wykonał ich wiele. Tym bardziej 
możliwość zakupu obrazu, ukończonego w 1898 roku, uznać 
należy za wyjątkową okazję.
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54
Bronisława Rychter-Janowska
(1868 Kraków – 1953 tamże)

Chaty, przed 1906 r.

olej, tektura, 20 × 31 cm
sygn. l. d: B.Rychter -J.
na odwrocie: Tryptyk/„Z naszych stron”/R/
No 493 rok 1906”

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

Od 1896 r. studiowała w akademii monachijskiej u L. Bollera, A. Ažbégo i S. Hollósy’ego. 
Naukę kontynuowała w Akademii Florenckiej oraz w Rzymie. Wiele podróżowała, m.in. 
do Szwajcarii, Włoch, Francji i Hiszpanii. Związana była ze środowiskiem artystycznym 
Krakowa. Wielokrotnie brała udział w wystawach TPSP w Krakowie i we Lwowie. Również 
podczas pobytu we Włoszech w latach 1911–1914 artystka wysyłała swoje prace na 
wystawy w kraju. W 1932 r. miała swoją indywidualną ekspozycję w warszawskiej Zachęcie. 
Rychter-Janowska była niestrudzoną artystką, nieustannie poszukującą nowych plenerów 
i odpowiednich zestawień barwnych. Płótna jej zdominowane są przez brązy, zielenie, błękity 
często zestawiane z kontrastowymi, luministycznymi barwami pomarańczy i czerwieni. 
Artystka znakomicie potrafiła uchwycić nastrój zarówno w pejzażach, jak i w znanych 
przedstawieniach dworków.
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55
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Drzewo

olej, tektura, 16,5 × 13 cm 
w świetle ramy
sygn. l. d.: I.Trusz

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 – 8 000 zł

Malarstwa uczył się w latach 1892-97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m.in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów.
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56
Iwan Trusz
(1869 Wysocko – 1940 Lwów)

Ruiny Tivoli spod Rzymu (Willa 
Hadriana), przed 1904 r.

olej, sklejka, 33 × 35,5 cm 
w świetle ramy, sygn. l. d.: I. Trusz
na odwrocie autorski napis ołówkiem: 
Ruiny Tivoli spod Rzymu/I.Trusz/Rok 
1904

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

Malarstwa uczył się w latach 1892-97 w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem 
I. Jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. W roku 
1897 wyjechał do Monachium, gdzie przez krótki czas kontynuował naukę w ramach 
stypendium w prywatnej pracowni A. Ažbégo. Po ukończeniu studiów wiele podróżował, 
m. in. do Rzymu, Palestyny, Egiptu i na Krym. W roku 1900 odwiedził po raz pierwszy na 
Ukrainę; wielokrotnie wracał do Kijowa, malując widoki miast i okolic. Na stałe związał 
się ze Lwowem. W 1912 roku został wykładowcą tamtejszej Wolnej Akademii Sztuk. We 
Lwowie też odbyły się trzy indywidualne pokazy prac artysty. Od roku 1902 uczestniczył 
w wystawach krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Był autorem przede 
wszystkim pejzaży, odzwierciedlających jego czuły, kontemplacyjny stosunek do przyrody. 
Z powodzeniem uprawiał także malarstwo portretowe, utrwalając wizerunki przedstawicieli 
lwowskiej i kijowskiej inteligencji, czy też świata nauki i kultury. Znane są też malowidła 
artysty ilustrujące życie Hucułów. 

„Gdybym miał krótko scharakteryzować Iwana Trusza – na-
zwałbym go poetą słońca. Słońce z niewyczerpanym skarbem 
efektów światła dominuje w każdym jego obrazie; słońce dla 
niego – idolem; on – jego kapłan i głośny piewca”

M.Moczulski, „Wiadomości Literackie” – cyt. za: Oksana Biła,  
Słoneczne akordy w palecie Iwana Trusza [katalog wystawy], Sopot 2011., s.19
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57
Alfred Terlecki
(1883 Warszawa – 1973 Kraków)

Limby nad Morskim Okiem, 
1926 r.

olej, tektura, 60 × 50 cm
sygn. i dat. p. d.: ALFRED TERLEC-
KI.1926.
na krośnie dedykacja

cena wywoławcza: 4 800 zł •
estymacja: 7 000 – 8 000 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.

118 SOPOCKI DOM AUKCYJNY





58
Stanisław Witkiewicz
(1851 Poszawsze – 1915 Lovran)

Studium pejzażowe z chatą 
i drzewami, l. 70.–80.XIX w.

olej, papier dublowany na płótnie, 
24 × 41,2 cm
sygn. p. d.: Stanisław Wilkiewicz [sic!]

do obrazu dołączona ekspertyza Wacławy 
Milewskiej – kustosza Muzeum Narodo-
wego w Krakowie z 2001 roku.

cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 27 000 – 32 000 zł

Artysta wszechstronny, był malarzem, pisarzem, jednym z najwybitniejszych teoretyków i krytyków sztuki. Twórca stylu zakopiańskiego. 
Ojciec Stanisława Ignacego – Witkacego. Rodzina Witkiewicza, po wsparciu powstańców styczniowych, została zesłana do Tomska. Tam też 
Witkiewicz rozpoczął naukę rysunku pod okiem litografa J. Volkmara Flecka. Następnie rozpoczął studia w Akademii w Petersburgu (w latach 
1868–1871), potem w Monachium, w pracowniach Hermanna Anschütza i Adolfa Heinricha Liera. Tam też nawiązał liczne przyjaźnie 
z polskimi malarzami, m.in. Aleksandrem Gierymskim, Józefem Chełmońskim, Henrykiem Siemiradzkim. W 1875 roku w Warszawie 
Witkiewicz wraz z przyjaciółmi z Monachium – Adamem Chmielowskim, Józefem Chełmońskim i Antonim Piotrowskim stworzył pracownię 
malarską w Hotelu Europejskim, które szybko zyskało miano jako centrum ówczesnego życia artystycznego. W tym okresie pracował jako 
kierownik artystyczny w tygodniku literacko-artystycznym „Wędrowiec”. W 1890 roku przeniósł się do Zakopanego, które Witkiewicz tak 
bardzo sobie ukochał. Stale rozwijająca się choroba z płuc, będąca następstwem nabytej gruźlicy w okresie monachijskim, zmusiła artystę 
do wyjazdu sanatoryjnego do Lovrany na Istrii, gdzie spędził ostatnie lata swojego życia. Witkiewicz w malarstwie pozostawał wierny 
konwencji realistycznej. Malował sceny rodzajowe, pejzaże z przedstawieniami morza, gór, rzadziej sięgał po portrety. Jednym z motywów 
pojawiających się w twórczości Witkiewicza były sceny powstańcze z pamiętnego roku 1863.
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„Obraz należy do szeregu pejzaży i studiów pejzażowych obecnych w malarstwie Witkiewicza 
już od wczesnych lat 70-tych. Przywodzi on na myśl Dwór w Urdominie, Oficynę w Urdominie 
– powstałe w roku 1873, czy nie datowane – Pejzaż z zagrodą i Chatą (gwasz). Cechą 
wspólną tych obrazów jest podjęcie podobnego motywu – domu o bielonych ścianach, 
otoczonego drzewami i odtworzenie go w oświetleniu właściwym  dla określonej pory roku 
i dnia. Analizowany obraz jak i przywołane  przykłady są malarskim popisem notowania 
efektów świetlnych podczas gorącego, letniego dnia, gdy ostre światło południowego słońca 
nasycające biel ścian chaty, skontrastowane jest z cieniem gęstej korony liściastych drzew. 
Ten problem gry światła i cienia oraz badania luministycznej wrażliwości barw Witkiewicz 
będzie podejmował przez całe życie (…)”.

Fragment ekspertyzy Wacławy Milewskiej z 2001 r. 



59
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Drzewo jesienią

olej, tektura, 45 × 35 cm
na odwrocie: p. g.: Drzewo jesienią St.Cz./
inw. 313; p. d.: St. Cz./inw. 313

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

W latach 1896–1902 studiował w krakowskiej ASP, pod kierunkiem J. Malczewskiego 
i L. Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Monachium i Paryżu. W latach 1907–1914 
przebywał w Polsce, zaś w latach 1914–1918 w Holandii. Od 1908 roku był członkiem 
Towarzystwa „SZTUKA”. Od 1950 r. profesor warszawskiej ASP, przez wiele lat prowadził 
zajęcia plenerowe. Wiele podróżował po Polsce. W swojej twórczości Czajkowski głównie 
skupiał się na przedstawieniach pejzaży oraz scen rodzajowych rozgrywających się w małych 
miasteczkach i wsiach. W swoich kompozycjach umiejętnie wykorzystywał plamę barwną, 
uzyskując na swoich płótnach zrównoważone zestawienia barwne. Tworzył niezwykle 
syntetyczne, a jednocześnie realistyczne studia natury.
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60
Stanisław Czajkowski
(1878 Warszawa – 1954 Sandomierz)

Fragment Kazimierza z widokiem na 
Farę, ok. 1929 r.

olej, tektura, 25 × 33 cm
sygn. p. d.: STANISŁAW CZAJKOWSKI
na odwrocie: p. g.: St. Cz./inw. 178, śr. g.: „Fragment 
Kazimierza z widokiem na Farę”/ok. 1929; oraz 
naklejka: Obraz Stanisława Czajkowskiego p. t. Frag-
ment Kazimierza z widokiem na Farę/technika olej 
nr katalogu 316 brał udział w Wystawie Pośmiertnej 
Artysty w gmachu Zachęty, grudzień 1980 – styczeń 
1981 oraz pieczątka: CENTRALNE BIURO WYSTAW 
ARTYSTYCZNYCH

Wystawiany:
Stanisław Czajkowski, [Wystawa pośmiertna], gru-
dzień 1980 – styczeń 1981 r., Towarzystwo Zachęty 
Sztuk Pięknych, Warszawa 

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

123AUKCJA DZIEŁ SZTUKI



61
Stanisław Borysowski
(1901 Lwów – 1988 Toruń)

Przed kościołem

olej, płyta, 78,5 × 59 cm
w świetle ramy
sygn. i dat. p. d.: Borysowski 932 (?)

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

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i T. Axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w TPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w Gdańsku. Był jednym z założycieli „Grupy Toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i Technika” w Paryżu w 1937r. 
i Nagrody Artystycznej Miasta Torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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62
Czesław Rzepiński
(1905 Strusowa k. Trembowli – 
1995 Kraków)

Portret kobiety

olej, płótno, 65 × 50 cm
sygn. l. g.: Rzepiński

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Był słuchaczem Wolnej Szkoły Malarskiej w Krakowie oraz w latach 1926–29 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 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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63
Leon Kowalski
(1870 Kijów – 1937 Kraków)

Wenecja – Piazza di San Marco, 
ok. 1910 r.

olej, płótno, 88 × 100 cm
sygn. p. d.: LeonKowalski

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000 zł

Malarz i grafik, naukę rozpoczął w Kijowskiej Szkole Malarskiej Mikołaja Muraszki, studia 
następnie kontynuował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie miał styczność z pro-
fesorami w osobach Leopolda Loefflera, Józefa Unierzyskiego, Władysława Łuszczkiewicza 
i Leona Wyczółkowskiego. Pogłębianie studiów poza granicami kraju w Monachium i Paryżu 
umożliwiły mu dotacje, które otrzymał z Wydziału Krajowego w 1894 roku. W technice 
olejnej zajmowały go zagadnienia światła i koloru, no co miało wpływ zetknięcie się artysty 
z francuskim impresjonizmem. Malował kompozycje przedstawiające kadry miejskie 
i pejzażowe. Nieobce mu były także utrzymane w konwencji realistycznej portrety, sceny 
rodzajowe i tematy religijne. Chętnie sięgał również po akwarelę i pastel, z dużą wprawą 
posługiwał się igłami w technikach graficznych, w których udawało mu się uzyskać efekt 
zbliżony do rysunku.
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64
Eugeniusz Geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

Idylla

olej, płótno, 78,5 × 96,5 cm
sygn. p. d.: Eugeniusz Geppert

cena wywoławcza: 11 000 zł •
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

Studiował w krakowskiej ASP pod kierunkiem J. Malczewskiego i S. Dębickiego. W latach 20. XX w. przebywał jako stypendysta w Paryżu. 
Tam prezentował swoje prace na Salonie Jesiennym (w latach 1925, 1927, 1928) oraz galeriach Au Sacre du Printemps i Carmine. Po 
powrocie do Krakowa wystawiał w TPSP, warszawskim Salonie Garlińskiego, IPS oraz we Lwowie. Należał do ugrupowania Nowa Generacja 
i Zwornik. Po wojnie zamieszkał we Wrocławiu, gdzie wykładał w PWSSP. W 1962 r. założył Grupę Wrocławską. Stworzył dojrzały styl 
malarski, zbliżony do abstrakcji aluzyjnej. Gamę barwną płócien wyznaczały tony zieleni, błękitów i brązów, a materię malarską tworzyły 
smugi farby.
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65
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 Auschwitz)

Blade słońce, 1908 r.

olej, płótno, 54 × 65 cm
sygn. i dat. p. d.: Rubczak Jan/908.
na odwrocie autorski napis: Blade słońce/
Bretagne/400 k/Lwów/Jan Rubczak/9 
Campagne Premiere/Paris
oraz naklejka TPSP we Lwowie z nr 61 
i tytułem obrazu

Wystawiany:
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we 
Lwowie, luty 1913 r. 

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

W latach 1904–1911 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem 
J. Pankiewicza, następnie grafikę w Lipsku i w Académie Colarossi w Paryżu. W 1911 r. został 
jednym z założycieli Towarzystwa Artystów Polskich w Paryżu. Od 1917 r. prowadził tam 
własną szkołę graficzną. W 1924 r. wrócił do Krakowa. Był członkiem Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”, a w 1925 r. współzałożycielem Cechu Artystów „Jednoróg”. W latach 
30. XX w. związany z krakowskim Towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
Twórczość malarska Rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana
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66
Jerzy Ascher
(1884 Warszawa – 1943 deportowany)

Widok z Ceret, ok. 1925–27

olej, tektura, 38,5 × 50 cm
podpisany na odwrocie: ‚CHER’ [sic!]; 
oraz papierowa nalepka z opisem pracy: 
GALERIE |NEUE KUNST |HANS GOLTZ 
|MÜNCHEN |BRIENNERSTRASSE No. 8

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 28 000 zł

Był kuzynem Romana Kramsztyka. Studiował malarstwo w warszawskiej Szkole Sztuk 
Pięknych oraz architekturę w Warszawskim Instytucie Politechnicznym i później w Technische 
Hochschule w Berlinie-Charlottenburgu. Po ukończeniu studiów w 1909 r. zamieszkał 
w Krakowie, gdzie pracował m. in nad rekonstrukcją zamku na Wawelu. W 1914–1918 był 
architektem w Warszawie i we Lwowie. Brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 
roku. Od 1925 r. przebywał we Francji. Osiadł w La Ciotat, jednej z popularnych po wojnie 
miejscowości na Południu, często odwiedzanych przez malarzy. W tym samym roku La Ciotat 
odkryli dla siebie Kapiści, przybyli ledwie rok wcześniej do Paryża. Z Polaków przyjeżdżali 
tam Józef Pankiewicz, Felicjan Szczęsny Kowarski czy Eugeniusz Eibisch. Ascher malował 
pejzaże, martwe natury, akty i portrety o statycznej kompozycji, dekoracyjnym konturze 
i wyrafinowanej kolorystyce. W 1943, wraz z żoną, został aresztowany i osadzony w obozie 
koncentracyjnym w Gurs we francuskich Pirenejach. Później zostali wywiezieni do obozu 
Auschwitz-Birkenau, gdzie zmarł w 1944 roku.
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67
Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutów k. Połtawy – 1963 Paryż)

W pokoju bilardowym

olej, ołówek, papier naklejony na tekturę, 
20 × 32 cm, sygnowany p. d.: S.E.
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego 
Jorku z odręcznie zapisanym tytułem pracy 
i numerem 48

Wystawiany:
Exhibition Stanisław Eleszkiewicz 1900– 
1963, Lipert Gallery, 147 Milton Street, 
Greenpoint, Brooklyn, N. Y. 11222, May 
10 – June 14, 1986

Reprodukowany:
Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert 
Gallery, Nowy Jork 1986, nr kat. 48

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

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 
kawalerii stacjonującego w Połtawie. Podczas jednej z walk został ciężko ranny, schronienie 
znalazł w Atenach, gdzie przeszedł okres rekonwalescencji i kontynuował studia malarskie. 
Wiele podrożował, 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). 
Jego twórczość skupia się wokół przedstawień figuralnych  i portretów. 
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Stanisław Eleszkiewicz
(1900 Czutów k. Połtawy – 1963 Paryż)

Tragarze

olej, tektura, 19 × 16 cm
sygn. p. d.: S.E.
na odwrocie nalepka z wystawy z Nowego 
Yorku z odręcznie zapisanym tytułem 
pracy i numerem 61

Wystawiany:
Lipert Gallery, Nowy Jork, 10 maja – 
14 czerwca 1986

Reprodukowany:
Stanisław Eleszkiewicz, kat. wyst., Lipert 
Gallery, Nowy Jork 1986, nr kat. 61

cena wywoławcza: 4 600 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

„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, nlb.
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Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Kwiaty, 1930 r.

olej, płótno, 73 × 54 cm
sygn. i dat. p. d.: Hayden/30

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 40 000 – 45 000 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.

„[Wśród tych, którzy] brakiem wykształcenia muzealnego nie grzeszą. są tradycjonalistami, 
ale nie hołdują tendencji do archaizowania i idą albo w ślad za najmłodszymi kierunkami 
w sztuce francuskiej, albo samodzielnie rozwiązują problemy malarskie i rzeźbiarskie 
[jest] Hayden, który najwyraźniej i najinteligentniej korzysta z wpływów sztuki Cezanne’a 
i Gauguina, ale [wykazuje] odrębny talent kompozytora i zupełną oryginalność w dekoracyjny 
harmonizowaniu plam barwnych (...)”.

A. Basler, Sztuka polska w Paryżu, „Sztuka” (Lwow), 1912, t. I, z. 2, s. 68  
(pokrewny tekst w: idem, Nowe dążenia w sztuce polskiej. II,  

„Literatura i Sztuka” 1912, nr 12 (dod. do nr. 184 „Nowej Gazety”), s. 3).
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70
Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 Auschwitz)

Skraj lasu, ok. 1935–1940

olej, płótno, 60 × 74 cm
sygn. l. d.: H. Epstein

Wystawiany:
Henri Epstein, Villa la Fleur, Konstancin-
-Jeziorna, 18 września – 31 grudnia 
2015

Reprodukowany:
Henri Epstein, katalog wystawy, Villa la 
Fleur, Warszawa 2015, s. 167, nr kat. 88

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Syn łódzkiego antykwariusza. Uczył się w prywatnej Szkole Rysunku Jakuba Kacenbogena 
w Łodzi. Około 1910 r. wyjechał na studia do Monachium. W 1913 r. na stałe osiadł 
w Paryżu, gdzie kontynuował naukę w Académie de la Grande Chaumière. Do 1938 roku 
przebywał na Montparnasse, w pawilonie mieszczącym pracownie i mieszkania artystów, 
gdzie bywał również zaprzyjaźniony z nim: M. Chagall, A. Modigliani. W latach 1920–30 
malował pejzaże w plenerze w Owerni, Bretanii i na Korsyce. Od początku lat 20-tych 
wystawiał w paryskich Salonach. Jedyną wystawą indywidualną była ekspozycja pośmiertna 
w paryskiej Galerie Berri-Raspail w 1946 roku. Po wojnie pokazywano jego prace na wielu 
wystawach zbiorowych środowiska École de Paris. Malował w technice olejnej, uprawiał 
również akwarelę, rysunek i grafikę. Na jego malarstwo ogromny wpływ miała twórczość 
Cézanne’a oraz fowistów. W 1944 r. zginął w jednym z obozów koncentracyjnych.

„Jego pierwsze prace namalowane po przyjeździe do Paryża były zielonkawe, cierpkie, ostre, 
ale już wtedy dziwnie pociągające, osobliwe, w niezwykły i barbarzyński sposób. Postaci, 
krajobrazy i martwe natury – wszystko najpierw drażniło, a potem fascynowało. Stopniowo, 
lecz niechybnie!”

Gustave Coquiot, Les indépendants – 1884–1920, Ollendorf 1920.

„Poszczególne obrazy przypominają odrębne organizmy żyjące intensywnym życiem. Płasz-
czyzny wibrujące i drżące. Kolory, których zadaniem nie jest tworzenie barwnych arabesek, 
lecz ożywienie materii przedstawionej na dwuwymiarowym płótnie, a zatem zastosowanie 
fikcji wizualnej. Cnotą kardynalną artysty, o którym mowa, jest umiejętność tworzenia iluzji, 
że przedstawione postacie żyją i działają. Co nie oznacza, że Henryk Epstein celuje w sztuce 
figuratywnej. Artysta nie dąży do przekazywania czy komunikowania swych odczuć, swych 
doznań wzrokowych. Jego cel jest inny. Malarz stara się ożywić postacie, których kształty 
i wygląd zewnętrzny przypominają zwykłych ludzi, wyposażając je w nową duszę, stanowiącą 
wytwór jego wyobraźni, jego własność”

W. George, The School of Paris, [w:] C. Roth, Jewish Art.  
An Illustrated History, Tel Aviv 1961, szp. 709.
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71
Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Kwiaty, 1923 r.

olej, płótno, 64,5 × 91,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 1923/Terlikowski oraz 
p. g.: 1923/Terlikowski

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune.  W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował 
swoje prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) 
i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej 
twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.

„Zwróćmy uwagę również na liczne studia kwiatów: 
roż herbacianych i czerwonych, których delikatne 
płatki dopracowane są za pomocą szpachli, tło, 
z grubymi impastami, sprawia wrażenie reliefu, co 
jest rzadkie w przypadku malarstwa. Dzieła należy 
oglądać z pewnej odległości, gdyż zyskują wtedy 
ujmującą oryginalność. Zdradzają artystę o wielkiej 
precyzji spojrzenia i rzadkiej pewności warsztatowej. 
Duża liczba tych płócien jest w posiadaniu wielu 
osobistości, podobnie zresztą jak portrety”.
C. Merlot, L’art polonais a Paris. I. L’Exposition des 

oeuvres de W. Terlikowski (…),  
„La Pologne politique, economique, litteraire et 

artistique” 1921, półr. I, s. 100–101
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 wieś pod Warszawą – 1951 Paryż)

Sekwana w Paryżu, 1924 r.

olej, płótno, 60 × 92,5 cm
sygn. i dat. l. d.: 24/Terlikowski, oraz 
p. d.: 24/Terlikowski/[nieczytelne]
na odwrocie numer inwentaryzacyjny

cena wywoławcza: 20 000 zł •
estymacja: 28 000 – 35 000 zł

„W swoim stylu Terlikowski nie jest podobny do żadnego artysty i nie zawdzięcza nic jakiejś 
szkole, nie jest dłużnikiem żadnej estetycznej tendencji – ani z przeszłości, ani współczesnej. 
Więc proszę nie starać się szukać u niego wiedzy, zdobytej kultury. Znajdziecie tu Państwo 
jedynie bardzo osobistą wizję, która przekraczając utarte granice, wybucha z żywiołową 
spontanicznością. Przede wszystkim nie szukajcie w jego malarstwie intelektu pewnie 
dokonującego wyboru swej drogi, środków wyrazu, swej rzeczywistości. Tu panem jest 
tylko intuicja. Nie ma przypomnień, odnoszeń tak pomocnych w wytyczeniu granic, nie ma 
ułatwień służących orientacji przewodników. Ktoś powiedział – Guillaume Janneau, o ile 
sobie przypominam – że w obliczu natury Terlikowski jest zupełnie dziewiczy. To właśnie 
to. Terlikowski operuje na gorąco, proszę mi wybaczyć tę chirurgiczną metaforę. Ustawia się 
naprzeciwko wybranego motywu, przygląda mu się uważnie i kształtuje swą kompozycję na 
żywo. Nie ma ochłodzenia entuzjazmu, nie ma momentu zatrzymania w uniesieniu twórczym 
poprzez spokojnie pracę, w schronieniu pracowni. Ten wielki entuzjasta nigdy nie uszczuplił 
swego potencjału radości końcowymi owymi wykończeniami, wygładzeniem całości. [...] Nie 
oglądając się na nic, podczas jednego seansu, przez parę godzin, bez odczucia znużenia, bez 
zmęczenia, artysta maluje swój obraz – niezależnie od jego rozmiarów, od wagi tematu, od 
istoty przedstawianych szczegółów, od trudności, jakie przedstawia rozwiązanie problemów 
malarskich”.

J. Topass, [1932] w: A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). 
Malarstwo. [kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 19

„Dzięki swojej osobowości ekspresjonisty [artysta] dał nam nowe wizje krajów, które poznał. 
Kolorysta, raz wstrzemięźliwy, innym razem hojny, konstruował obraz szerokimi, szybkimi 
pociągnięciami, bez żadnego ustępstwa na rzecz mody. W linii wielkich artystów Włodzimierz 
Terlikowski jest jednym z mistrzów współczesnej sztuki figuratywnej”.

A. Czarnocka, Siła i życie. Włodzimierz Terlikowski (1873–1951). Malarstwo.  
[kat. wystawy,], Biblioteka Polska w Paryżu, 2012, s. 22

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu pod kierunkiem J. P. Laurensa. Od 
1911 r. na stałe zamieszkał w Paryżu. Debiutował w 1900 r. wystawą indywidualną w galerii 
Bernheim-Jeune.  W 1912 r. brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował 
swoje prace, przede wszystkim w Galerie La Boîtie (1920 r.), Jean Charpentier (1927 r.) 
i Galerie Barreiro (1931 r.). Malował pejzaże, martwe natury oraz portrety. Bliski w swej 
twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe zestawienia fakturalne kładzionych farb.
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73
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Zamek Castelnaud nad 
Dordonią, l. 30. XX w.

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygnowany l. d.: Hayden

Wystawiany:
Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, 
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 20 
września – 31 grudnia 2013

Reprodukowany:
Henri Hayden. Mistrzowie École de Paris, 
katalog wystawy, tekst Artur Winiarski, 
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
Warszawa 2013, nr kat. 53, s. 68 (il.)

cena wywoławcza: 30 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 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.

„Rok 1921 przynosi przełom w sztuce Haydena. Pojawia się wówczas więcej pejzaży 
(…). U artysty, wychowanego od młodych lat na plenerach, a także ceniącego sobie letnie 
wyjazdy do Bretanii, musiało nieuchronnie dojść do przełamania impasu związanego 
z kubistycznym rygorem narzuconym przez mecenat z wszystkimi jego konsekwencjami 
[mowa o ówczesnym mecenasie artysty, Rosenbergu]. (…) W zetknięciu z pejzażem Południa 
artysta doszedł do bolesnej konkluzji: „Uświadomiłem sobie, że podczas prób malowania 
z natury utraciłem potrzebną ku temu wizualną wrażliwość. Z pewnością próby odzyskania 
owej wrażliwości musiały mieć początek w pozbyciu się wszelkiej stylizacji, w której artysta 
narzuca własną wizję, czerpiąc z niej tylko to, co sam uzna za istotne. Nowa droga Haydena 
miała skupić się głównie na funkcjach mimetycznych. Tylko wierne naśladowanie natury 
i pokora malarska mogły pozwolić artyście na odzyskanie owej „wrażliwości”, o której pisał. 
(…) Już pierwsze pejzaże z Cassis z 1922 roku potwierdziły powrót artysty do klasycznej 
formuły przedstawieniowej”.

Mistrzowie École de Paris. Henri Hayden, red. A. Winiarski, Warszawa 2013, s. 53 
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Alicja Halicka
(1894 Kraków – 1975 Kraków)

Para leżąca na plaży, l. 30. XX w.

olej, płótno, 38 × 46 cm
sygnowany p. g.: Halicka

Wystawiany
Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, 
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 2011

Reprodukowany:
Alicja Halicka. Mistrzowie École de Paris, 
tekst Krzysztof Zagrodzki, katalog wysta-
wy, Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 
Warszawa 2011, s. 75 (il.)

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

Kształciła się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych dla Kobiet Marii Niedzielskiej. Tam 
pobierała nauki u Wojciecha Weissa, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza. Na-
stępnie, od 1912 r., w akademii w Monachium oraz w paryskiej Academie Ranson pod 
kierunkiem M. Denisa i P. Serussiera. Już od 1914 r. brała udział w paryskich Salonach. 
Była artystką wszechstronną, poza malarstwem zajmowała się ilustratorstwem, dekorator-
stwem, 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.

„Paryż odkrył Alicję Halicką bardzo niedawno. Wszechstronna ta artystka jest przede 
wszystkim poetką. Środki ekspresji, którymi włada, dobór kolorów, rysunek falisty, nerwowy, 
czasami abstrakcyjny, a czasem realistyczny, wskazuje że jej artystyczny światopogląd jest 
na wskroś liryczny ...Jest ona absolutnie niezdolna do oddania obiektywnej prawdy, albo do 
zanotowania niektórych wrażeń z pokorną dokładnością. Nie redukuje nigdy natury do stanu 
syntezy, nie schematyzuje, nie nagina jej według ustalonych reguł do wymagań struktury 
plastycznej i do praw, które rządzą obrazem – niezdolna jest jednym słowem do pozostania 
w szeregu, do stosowania przepisów, recept i formułek, które z tak dziecinną naiwnością 
stosuje większość malarzy. Alicja Halicka przetapia i przetwarza świat, który przedstawia 
(...) Alicja Halicka podkreśla, podnosi i egzaltuje wygląd swoich obrazów dzięki swym 
odkryciom poetycznym, które jej pozwalają prawie że równocześnie wydobyć i podkreślić 
sens wzruszeniowy i sens malarski przedmiotu.”
 W. George, Sylwety artystyczne, „Pani” 1924, nr 1/2, s. 30–31
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75
Eugeniusz Eibisch
(1896 Lublin – 1987 Warszawa)

Portret kobiety w czerwieni

olej, płótno, 92 × 65 cm
sygn. l.d.: Ebiche

cena wywoławcza: 34 000 zł •
estymacja: 40 000 – 50 000 zł

Malarz, rysownik, pedagog. Jeden z najwybitniejszych kolorystów polskiego malarstwa 
z lat trzydziestych oraz okresu powojennego. Studia artystyczne odbył w latach 1912–20 
w krakowskiej ASP, a następnie przebywał w Paryżu, gdzie związał się z kręgiem artystów 
Ecole de Paris. W 1929 r. uczestniczył w pokazie polskiej sztuki w Galerie Bonaparte 
w Paryżu, a w 1933 r. w Międzynarodowej Wystawie Sztuki w Nowym Jorku. W 1939 r. 
artysta powrócił do Krakowa i podjął pracę pedagogiczną jako profesor ASP, a w latach 
1950–1969 w warszawskiej ASP. Otrzymał prestiżową nagrodę miasta Krakowa (1946) 
i Fundacji Solomona R. Guggenheima w Nowym Jorku (1960).

„Interesują mnie tylko te obrazy, w których artysta stwarza lub stara się stworzyć własny 
świat. W zamkniętych, określonych granicach powstaje niezależne, odrębne życie, które 
działa i zachwyca swym pięknem. Świat, by istniał, by nie był chaosem, musi posiadać 
prawa, które nim rządzą. (…) Prawa plastyczne (…) stworzone przez artystę, czy są one 
już znane, czy rewelacyjnie odkrywcze – muszą dotrzeć do widza, by on mógł żyć życiem 
tego świata. Inaczej dzieło stwarza doznanie, a nie przeżycie” (

Eugeniusz Eibisch, [w:] Współcześni malarze polscy,  
[red.] Stefan Samborski, Warszawa 1957

„sztuka stanowiła sens jego [Eibischa] istnienia: Nie ma przepisu na to, by osiągnąć płótno, 
które przestaje być płótnem, zaczyna być światem, staje się światem tak pełnym, tak logicznie, 
konsekwentnie przeprowadzonym i tak silnie wyrażonym, że zaczyna żyć. Wtedy to już jest 
twór osobny, płótna już nie potrzeba, można je wyjąć, wyrzucić. [...] to jest jedyna droga, 
która mnie interesuje, być magiem, który stwarza taki świat…”

Z rozmowy Joanny i Andrzeja Skoczylasów z Eugeniuszem Eibischem:  
Magia tworzenia świata, [w:] „Sztuka”, 1977, nr 1, s. 16 

„Jest rzeczą jasną: artysta tego typu i tej moralności co Eibisch w twórczej transpozycji 
motywu dojść może do progu abstrakcji, ale go nie przekracza – po prostu dlatego, że 
takie jest jego miejsce i wola w aktualnym sporze ‚o istnienie świata’. W dziele twórczej 
transpozycji, której celem jest poznanie świata poprzez ekspresję własnej myśli artysty, 
posługuje się on wszystkimi środkami, jakie w swej dyspozycji posiada sztuka malarska. 
Zrozumiałem, że proces abstrahowania w stosunku do rzeczywistości naturalnej – tak 
istotny, by nie rzec: decydujący dla kompozycji malarskiej – w malarstwie Eibischa dokonuje 
się w samym wyborze motywu, bardziej nawet niż w jego późniejszym zaaranżowaniu. 
W dalszym ciągu rozmowy, gdy rozpatrywane były poszczególne przęsła budowy obrazu, 
uwydatniła się raz jeszcze niesłuszność – wręcz absurdalność! – terminu ‚koloryzm’, którym 
nagminnie częstuje się sztukę Eibischa. W ogóle te etykiety... Do szczególnie cennych efektów 
bliższego obcowania z obrazami Eibischa zaliczam osobiście gwałtowną chęć powrotu 
do podstawowych, klasycznych definicji malarstwa, definicji nieskażonych cząstkowymi, 
umniejszającymi doktrynami, lecz traktujących tę szlachetną, najgłębiej ludzką sztukę 
w sposób integralny, jako jedność (….)”

Juliusz Stażyński (o malarstwie Eugeniusz Eibischa), [w:]  
Eugeniusz Eibisch, Obrazy olejne, rysunki [katalog wystawy].  

Muzeum Narodowe Warszawa 1967, s. 13.
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76
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Rzeka Hudson

olej, płótno, 50 × 40,6 cm
sygn. p. d.: J.ZUCKER
na odwrocie nalepka Associated American 
Artists/711 Fifth Avenue New York, N.Y. 
z opisem pracy

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 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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77
Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 Nowy Jork)

Pejzaż z kosiarzem

olej, płótno, 41 × 51 cm
sygn. p. d.: J.ZUCKER
na krośnie fragmentarycznie zachowana nalepka 
z nowojorskiej galerii Harry Salpeter

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

„Nie maluję dla pieniędzy, ani z poczucia obowiązku, ani żeby odnieść sukces i zdobyć 
rozgłos. Maluję na chwałę Boga, w podzięce za wszelkie łaski, którymi mnie obdarzył. Maluję 
dla siebie, ponieważ sztuka to najpewniejsza droga do wolności, ucieczka od życiowych 
problemów”.

Joanna Tarnawska, Jakub Zucker, Warszawa 2011, s. 21.
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78
Zofia Schomberg-Szymberska
(1884 Warszawa – 1943 Aix-les-Bains)

Pejzaż polski, Wierzbiany,  
lata 1930–1940

olej, płótno, 46 × 55 cm
sygn. monogramem l. d.: ZS
na odwrocie opis: Sophie de Schomberg/
Szymberska/Paysage polonais/-Wierzbia-
ny- oraz fragment nalepki wystawowej

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

Artystka głównie związana z francuskim środowiskiem artystycznym. Jej matka była siostrą 
Michała Mutermilcha – męża artystki Meli Muter. Studiowała na Wydziale Lekarskim na 
Uniwersytecie Jagiellońskim jako wolny słuchacz. Wiele podróżowała; była m.in. we Włoszech 
oraz we Francji. Będąc w Paryżu uczęszczała na wykłady filozofa Henri Bergson. Niestety, 
zachorowała psychicznie. Jedną z form jej leczenia było malarstwo. Przebywając pod opieką 
wujostwa w Paryżu, brała czynny udział w tamtejszych wystawach malarskich. Schomberg-
-Szymberska malowała przede wszystkim pejzaże, kompozycje figuralne oraz martwe natury. 
Popełniła samobójstwo, tuż po śmierci męża, Tadeusza.
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79
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

Krajobraz leśny

olej, płótno, 61 × 46 cm
sygn. p. d.: Z. Schreter

cena wywoławcza: 5 500 zl •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Studiował w Berlinie pod kierunkiem L. Corintha. W 1933 r. wyjechał do Paryża, gdzie 
zamieszkał na stałe. Pozostawał w kręgu M. Kislinga. Wystawiał na paryskich Salonach, 
w Amsterdamie i Brukseli. Miał również indywidualne wystawy w Polsce, USA, Jerozolimie 
i Szwajcarii. Malarstwo Schretera zaliczane jest do nurtu postimpresjonistycznego. Malował 
portrety, wnętrza, martwe natury oraz pejzaże z południowej Francji i Hiszpanii. Nastrój 
i dynamikę budował płaską plamą barwną, ekspresyjnymi pociągnięciami pędzla, ciepłym 
i ciemnym, nasyconym kolorytem.
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80
Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

Kwiaty na krześle

olej, płótno, 46 × 65 cm
sygn. p. d.: schreter

cena wywoławcza: 3 000 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł
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81
Antoni Suchanek
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Kwiaty

olej, płyta, 122 × 50 cm
sygn. p. d.: Suchanek

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 15 000 – 20 000 zł
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82
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Nasturcje, 1977 r. 

olej, płyta, 56,5 × 47 cm
sygn. p. d.: Suchanek

na odwrocie opisany:
PROF. ANTONI SUCHANEK/GDYNIA 
– ORŁOWO/PRZEBENDOWSKICH 
3/”NASTURCJE”/OLEJ 1977 rok

Pochodzenie:
Atelier artysty
Kolekcja wieloletniej lekarki i znajomej 
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch 
(ur. 1933 r.)

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

W latach 1917–22 studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera i T. Axentowicza, a następnie 
w Bydgoszczy u L. Wyczółkowskiego. Od 1925 roku często przebywał w Orłowie, jednocześnie 
prowadząc pracownię w Warszawie. Był jednym z założycieli Koła Marynistów Polskich, 
a także przewodniczącym Sekcji Plastycznej Ligi Morskiej i Kolonialnej. W 1926 roku został 
współzałożycielem Związku Plastyków Pomorskich, a w 1937 r. ZZPAP w Gdyni. Artysta 
związany był blisko z warszawską Zachętą, gdzie od 1937 roku do wybuchu wojny był 
gospodarzem wystaw. Malował portrety, martwe natury, pejzaże. Jednak największą jego 
pasją była marynistyka. Już w 1928 podjął tematykę stoczniową, przez co został uznany za 
prekursora tej dziedziny. Do ulubionych motywów należały jednak również kwiaty, malowane 
przez artystę z dużą finezją. Antoni Suchanek miał ponad 20 wystaw indywidualnych, 
otrzymał wiele nagród, m.in. na III wystawie Morskiej w Zachęcie – I nagrodę (za obraz 
Panorama Gdyni).
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83
Antoni Suchanek 
(1901 Rzeszów – 1982 Gdynia)

Portret hiszpański, 1972 r. 

olej, płótno, 85 × 70 cm
sygn. l. d.: Suchanek
na odwrocie napis: Prof. ANTONI SU-
CHANEK/GDYNIA ORŁOWO/OLEJ NA 
PŁÓTNIE 1972/”PORTRET HISZPAŃSKI” do 
KTÓREGO POZOWAŁA /LEKARKA ARTYSTY 
Z SOPOTU/NA ZLECENIE PROFESORA 
SUCHANKA/ W STROJU WYPOŻYCZONYM 
Z OPERY BAŁTCKIEJ-SOLISTKI BALETU 
„CARMEN’OPERY BIZETA

Pochodzenie:
Atelier artysty.
Kolekcja wieloletniej lekarki i znajomej 
malarza – p. Ireny Bołądź-Gutsch 
(ur. 1933 r.)

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

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

Antoni Suchanek w swojej pracowni, źródło: Joanna Krzysztof, Ołówkiem 
i pędzlem, nieznane czasopismo, 1977 r., s. 26
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84
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

W porcie

olej, płótno, 68 × 78 cm
sygn. p. d.: Mokwa

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 15 000 – 17 000 zł

Artysta rozumiał morze i potrafił w pełni oddać sens i potęgę tego żywiołu. Cały swój talent poświęcił marynistyce – już w młodości złożył 
śluby służby artystycznej polskiemu morzu, czemu pozostał wierny do końca swej twórczości. Studia artystyczne rozpoczął w 1907 r. 
w Akademii Sztuk Zdobniczych i Pięknych w Norymberdze, a kontynuował je w Berlinie. Wiele podróżował, poszukując wciąż nowych 
motywów i inspiracji. Malował krajobrazy z Europy, Istambułu (gdzie przebywał w latach 1911–15), Jerozolimy, Persji, Egiptu, Etiopii, Indii, 
Mongolii; był na Kaukazie i w Tybecie. W 1918 r. zamieszkał na stałe w Sopocie. Prowadził bardzo aktywne życie artystyczne, miał wiele 
wystaw w kraju i za granicą. Ufundował i zorganizował w 1934 r. w Gdyni galerię malarstwa marynistycznego – Galerię Morską. Wydawał też 
pismo artystyczno-literackie „Fale”. W 1959 r., jako jedyny Polak, wziął udział w wystawie malarstwa marynistycznego w Royal Society oraz 
Society of British Marina Painters. Zgromadzony przez artystę zbiór własnych obrazów – ponad 500 prac – uległ zniszczeniu w 1939 roku.
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85
Marian Mokwa
(1889 Malary – 1987 Sopot)

Żaglowce

olej, płótno, 65,5 × 128 cm 
w świetle ramy
sygn. p. d.: Mokwa

Pochodzenie:
Kolekcja rodziny artysty.

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

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

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

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

5. Transakcja warunkowa
Zostaje zawarta w momencie, kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny 
gwarancyjnej. Transakcja warunkowa traktowana jest jako wiążąca oferta 
nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. Zobowiązujemy się do negocjacji 
ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie 
wylicytowanej. Jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę 
do poziomu ceny gwarancyjnej lub zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, 
umowa sprzedaży dochodzi do skutku. Jeżeli 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. Przy-
gotowując taki raport, nasi pracownicy oceniają stan obiektu, biorąc pod 
uwagę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której 
jest on wystawiony na sprzedaż. Mimo że oceny przedmiotów pod tym 
względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi pracownicy 
nie są zawodowymi konserwatorami. Jeśli obiekt sprzedawany jest w ra-
mie, nie ponosimy odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów 
nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną pracownię opraw.

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

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

rzone z roślin lub zwierząt określanych jako chronione lub zagrożone
◊ – obiekty z pozwoleniem na wywóz
● –  obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł. W Polsce droit de suite reguluje art. 19 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. Opłata będzie obliczana gdy 
kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej 
kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta 
część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 
3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro oraz 
1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 
0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale 
przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie 
wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień aukcji.

II. AUKCJA
Udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia 
licytacji telefonicznej lub zlecenia licytacji z limitem.

1. Przebieg aukcji
Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, 
wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięz-
cę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem 
przez aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży 
między domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór 
albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. Zastrzegamy sobie 
prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk. Zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery 
obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyjnego. Aukcjoner 
ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji 
mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez 
niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre 
spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. 
Prośby takie powinny być składane najpóźniej godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą.

Udział klienta w aukcji regulują WARUNKI SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ, WARUNKI POTWIERDZENIA AUTENTYCZNOŚCI oraz niniejszy PRZE-
WODNIK 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.

PRZEWODNIK  DL A  KL IENTA



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”, do-
stępnego w katalogu, na stronie internetowej Sopockiego Domu Aukcyjnego 
lub w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego. Wszystkie zlecenia licytacji 
powinny być przesłane (pocztą, faxem, mailem) lub dostarczone 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 zlece-
nia 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 So-
pockiego 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 od-
powiedzi 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 dodatkowe 

wynikające z oznaczeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część 
końcowej ceny obiektu i wynosi 18%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 
w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę 
z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymy-
wania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 
egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana gdy kwota wylicytowana przekroczy 
równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata będzie sumą stawek: 5% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 
50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w prze-
dziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro 
oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 
0,5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od 
równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% 
części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym 
równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 
12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu średniego kursu euro 
ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień aukcji. 

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 wylicy-
towane 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 

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.

WARUNKI  SPRZEDAŻY  AUKCYJNEJ



niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem 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.

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 fałszer-
stwa) 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. katalogi) 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.

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.

WARUNKI  POTWIERDZENIA  AUTENTYCZNOŚCI



ZLECENIE  L ICYTACJ I
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI (24)

Sopot, 24 sierpnia (sobota) 2019 r., godz. 17

Szanowni Klienci, zachęcamy do składania pisemnych ofert w celu wzięcia udziału w aukcji. Możliwa jest także licytacja telefoniczna. Prosimy 
czytelnie wypełnić kartę zlecania i dostarczyć ją (osobiście, pocztą, 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



Robert Motelski, 18SLI, 2018

16 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU • 24 SIERPNIA 2019 • GODZ. 19
SOPOCKI DOM AUKCYJNY • GALERIA MODERN
UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO 43 • SOPOT

AUKCJA KOLEKCJONERSKA



WYSTAWA POŁĄCZONA ZE SPRZEDAŻĄ
30 SIERPNIA – 14 WRZEŚNIA 2019

SOPOCKI DOM AUKCYJNY / GALERIA MODERN 

UL. BOH. MONTE CASSINO 43 / SOPOT 

ANDRZEJ DUDZIŃSKI „DUDI”

Pokrak Family Flying Circus, akryl, olej, płótno, 123 x 92 cm



Marian Mokwa, U wybrzeża Stambułu, 1914 r., akwarela, papier, 36,5 × 49 cm; sygn. ołówkiem i dat. p.d.: Mokwa/(...)/Stambuł 1914 oraz l.d.: Mokwa/nieczytelnie

21 WRZEŚNIA 2019
 
W SIEDZIBIE SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

GDAŃSK, UL. DŁUGA 2/3

AUKCJA VARIA (31)



78 AUKCJA MŁODEJ SZTUKI • 25 WRZEŚNIA 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 11 WRZEŚNIA 2019 R.

młodasztuka

Kamil Stańczak, W plenerze, 2019, sygn. p.d.: K.STAŃCZAK’ 2019

 



AUKCJA 
VARIA (32)Tymon Niesiołowski, Akt leżący, akwarela, papier, 37 × 26 cm; sygn. p. d.: Tymon

16 PAŹDZIERNIKA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

WARSZAWA, UL. NOWY ŚWIAT 54/56  

Lampa figuralna, Pacyków, pocz. XX w.
fajans szkliwiony, dekorowany podszkliwnie, wys. 55,5 cm



12 PAŹDZIERNIKA 2019
 
W GALERII SOPOCKIEGO DOMU AUKCYJNEGO

SOPOT, UL. BOH. MONTE CASSINO 43

AUKCJA PRAC NA PAPIERZE 
Stanisław Ignacy Witkiewicz (1885–1939) Portret mężczyzny, X 1926 r.

SZTUKA DAWNA



w w w.ar t info.pl

Artinfo.pl 
Licytuj  
z nami  
na aukcjach!

Przeglądaj raporty i rankingi z rynku sztuki.

Sprawdzaj wyniki archiwalnych aukcji.

Licytuj na aukcjach internetowych.

Oglądaj relacje z aukcji i licytuj przez internet.

Skorzystaj z naszego doświadczenia - chętnie  

pomożemy Ci przy wyborze dzieła sztuki! 



 

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

SOPOCKI DOM AUKCYJNY W POLSCE:

Indeks artystów

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

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

 

AJDUKIEWICZ TADEUSZ  11 

ANDERSEN-LUNDBY ANDERS  49 

ASCHER JERZY  66 

BAKAŁOWICZ WŁADYSŁAW  28 

BATOWSKI KACZOR STANISŁAW  18 

BORYSOWSKI STANISŁAW  61 

CZAJKOWSKI STANISŁAW  43, 59, 60 

CZEDEKOWSKI BOLESŁAW JAN  33

EIBISCH EUGENIUSZ  75

ELESZKIEWICZ STANISŁAW  67, 68 

EPSTEIN HENRYK  70 

ERB ERNO  45 

FILIPKIEWICZ STEFAN  42 

FRANKE ALBERT JOSEPH  31 

GEPPERT EUGENIUSZ  64 

HALICKA ALICJA  74

HAYDEN HENRYK  69, 73 

HOFMAN WLASTIMIL  40 

JACHIMOWICZ TEODOR  30 

JAROSZYŃSKI JÓZEF  25

KAMOCKI STANISŁAW  39

 

KARPIŃSKI ALFONS  34, 38 

KONARSKI JAN  12

KOSSAK JERZY   15, 16, 22, 23, 24 

KOSSAK WOJCIECH  10, 14 

KOWALSKI LEON  63 

KRASZEWSKA OTOLIA  32 

MALARZ NIEOKREŚLONY (XVIII/XIX w.)

Pejzaż z łodziami przy brzegu  51

MALARZ NIEOKREŚLONY (XIX w.)

Czytająca  50 

MALCZEWSKI JACEK  1 

MOKWA MARIAN  84, 85 

PIOTROWSKI MAKSYMILIAN  27 

PODKOWIŃSKI WŁADYSŁAW  3 

POPOWSKI STEFAN  47, 53 

RUBCZAK JAN  65 

RYBKOWSKI TADEUSZ  13 

RYCHTER-JANOWSKA BRONISŁAWA  54

RZEPIŃSKI CZESŁAW  62

SCHOMBERG-SZYMBERSKA ZOFIA  78 

SCHRETER ZYGMUNT  79, 80

  

SCHUHKNECHT ADOLF  52 

SETKOWICZ ADAM  20, 21 

SICHULSKI KAZIMIERZ  41

SOKOŁOWSKI ZYGMUNT  29 

STOJANOW PIOTR  19 

STYKA ADAM  4 

SUCHANEK ANTONI  81, 82, 83 

SZCZYGLIŃSKI HENRYK  37

TERLECKI ALFRED  57 

TERLIKOWSKI WŁODZIMIERZ  71, 72 

THOMASSIN DÉSIRÉ  48 

TRUSZ IWAN  55, 56 

WASILEWSKI CZESŁAW  17 

WEISS WOJCIECH  35, 36 

WIERUSZ-KOWALSKI ALFRED  6, 7, 8 

WIERUSZ-KOWALSKI KAROL  9 

WITKIEWICZ STANISŁAW  58 

WODZINOWSKI WINCENTY  26, 44, 46 

WYWIÓRSKI MICHAŁ GORSTKIN  5 

ZUCKER JAKUB  76, 77 

ŻMURKO FRANCISZEK  2 

I okładka, Poz. 6 – Alfred Wierusz-Kowalski, W drodze na jarmark

II okładka, Poz. 27- Maksymilian Piotrowski, Portret ukochanego, 1857 r.

Strony 2–3, Poz. 38 – Alfons Karpiński, Maki

Strony 4–5, Poz. 39 – Stanisław Kamocki, Brzeg morski/Drzewa oliwne – Cherso

Strony 6–7, Poz. 71 – Włodzimierz Terlikowski, Kwiaty, 1923 r.

IV okładka, Poz. 32 – Otolia Kraszewska, List
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