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Pobierz aplikację mobilną lub zarejestruj się na stronie
i korzystaj z udogodnień, które oferujemy:

Licytuj samodzielnie z dowolnego 
miejsca przez aplikację na urządzenia 
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Uzyskaj dostęp do transmisji live każdej 
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Kupuj  dzieła sztuki tak, jak Ci wygodnie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, nasz dom aukcyjny przekazuje 
w ręce kolekcjonerów sztuki możliwość licytowania wyjątkowych 
obiektów online. Proces odbywa się poprzez darmową aplikację 

mobilną lub przeglądarkę internetową na naszej stronie: live.sda.pl
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6 sopocki dom aukcyjny

1
Orłowski Aleksander 
(1777 Warszawa – 1832 Petersburg)

Portret męski w stylu 
rembrandtowskim, 1818 r.

gwasz, węgiel, biała kredka, 52 × 40 cm 
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: 1818 ao

cena wywoławcza: 34 000 zł
estymacja: 45 000 – 60 000 zł

rysunku i malarstwa uczył się w warszawskiej pracowni J.P. Norblina. Ponadto był uczniem 
M. Bacciarellego. Brał udział w Powstaniu Kościuszkowskim, jego prace stanowią ważną 
dokumentację tego wydarzenia. W 1802 r. wyjechał do Petersburga, gdzie został nadwor-
nym rysownikem-batalistą księcia Konstantego. W 1809 roku za obraz „Biwak kozaków” 
uzyskał tytuł akademika aSP w Petersburgu. od 1819 roku był członkiem towarzystwa 
Naukowego w Krakowie. Malował pastelami i olejno. tematy jego dzieł są różnorodne: sceny 
batalistyczne, wschodni jeźdźcy, sceny rodzajowe z życia wsi, orientalne typy Czerkiesów 
i Kirgizów, karykatury, portrety, heroizowane pejzaże – wszystkie dotyczą rzeczy dziejących 
się współcześnie. W pracach można dostrzec elementy malarstwa rembrandta. Jako pierwszy 
w rosji zaczął uprawiać litografię.
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2
Władysław Bakałowicz
(1833 Chrzanów – 1903 Paryż)

Ostatni nabytek

olej, deska, 99,5 × 70 cm,  
sygn. i opisany p.d.: lBakałowicz paris

cena wywoławcza: 90 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000 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.

„W portretach (…) Bakałowicza, choć cechuje je podobna grandezza, uderza kontrast 
stroju pani – wszystkich owych staranie przez malarza oddanych fałd, drapowań, upięć, 
falbanek, bufek, kokard z białego, zdającego się szeleścić jedwabiu (…).” (M. Poprzęcka 
„Polskie malarstwo salonowe”, Warszawa 1991, s. 19.) „Jest też w dziewiętnasto-
wiecznym malarstwie wiele scen historycznych, które ani nie odwołują się do żadnego 
konkretnego wydarzenia dziejowego, ani nie ukazują znanych postaci. tworzą one 
szczególny gatunek malarski, który można nazwać „kostiumowym” (tak jak się mówi 
o filmie kostiumowym, oba gatunki łączy zresztą wiele podobieństw). obrazuje ono 
sceny rodzajowe (a zatem codzienne i anonimowe), lecz ukazane w historycznej scenerii 
i kostiumie. (…) Kobiety mogły też przyoblekać się w historyczne kostiumy, stając się 
kasztelankami , renesansowymi damami, słowem postaciami „jakby zeszłymi ze starych 
obrazów.” (M. Poprzęcka „Polskie malarstwo..., op.cit., s. 18–23.)
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3
Feliks Sypniewski 
(1830–1902)

Scena batalistyczna

akwarela, papier, 50,5 × 70 cm,  
sygn. l.d: F. Sypniewski

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

W latach 1850-1852 odbył krótkie studia w SSP W Warszawie  pod kierunkiem Jana Piwarskiego i Ksawerego Kaniewskiego. Następnie 
zdolności rozwijał sam; był uznanym ilustratorem, świetnym rysownikiem i akwarelistą. Przed wyjazdem do Paryża dzielił życie miedzy 
dwoma miastami Warszawą i Poznaniem. We Francji związał się z kolonią polskich artystów. gdy w 1863 roku wybuchło powstanie 
styczniowe, Feliks wraz z kuzynem Heinrichem dołączyli do wojska polskiego. Jednak nie mając żadnego przeszkolenia wojskowego, Feliks 
omal nie zginął w rosyjskiej zasadzce pod wsią Klecz. Po tym incydencie nie podejmował już dalszych prób w podjęciu walk w czasie 
powstania. artysta prowadził bardzo bogate życie towarzyskie. Był znany ze swoich licznych romansów, miał kilkoro nieślubnych dzieci. 
Sypniewski był artystą bardzo płodnym, chociaż jego prace przetrwały do naszych czasów w niewielkiej ilości. Zyskał olbrzymie uznanie 
wśród współczesnych, przez Wojciecha gersona obrazy takie jak „Bitwa pod Płowcami” czy „Wacław przy trupie Marii” uznane były za 
arcydzieła.  W swojej twórczości malował głównie kompozycje historyczne: „Po bitwie pod grunwaldem” – obraz stanowił część zaginionego 
tryptyku grunwaldzkiego Sypniewskiego. Swoje prace prezentował na wystawach towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

[…] konie, bitwy, sceny potoczne, były jego zadaniem, gdybyśmy tym poglądem 
mieli sięgnąć dalej moglibyśmy z łatwością wskazać o ile szerzej i głębiej zdolność 
Sypniewskiego rozwinęła się samodzielnie po za szkolną epokę.

Pamięci professorów i kolegów b. Szkoły Sztuk Pięknych z Wydziału 
Malarstwa i Rzeźby z roku 1847, Warszawa 1897, s. 28

[…] był autorem licznych obrazów historycznych, w tym scen batalistycznych, 
inspirowała go również litera tura polska. Swoje dzieła wystawiał w towarzystwie 
Zachęty Sztuk Pięknych i – jak wielu ówczesnych artystów – współpracował 
z czasopismami ilustrowanymi, takimi jak „Kłosy”, „tygodnik Ilustrowany” czy 
„tygodnik Powszechny”.

Kamilla Pijanowska, Życie Prywatne. Malarstwo historycznej anegdoty […], 
„Filologia Polska. roczniki Naukowe uniwersytetu Zielonogórskiego”,  

2019, nr 5, s. 184



12 sopocki dom aukcyjny

4
Alfons Karpiński
(1875 rozwadów – 1961 Kraków)

Portret damy w fotelu, 1918 r.

olej, płótno, 80 × 56 cm, sygn. i dat. 
l. śr.: a.Karpiński / 1918, na odwrocie 
naklejka wystawowa tPSP w Krakowie  
z 1918 r.

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 45 000 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, akty oraz przedstawienia 
kwiatów w wazonie, umieszczone często we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonu, 
malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą barwną. Stosowane 
przez Karpińskiego środki wyrazu, m.in. rozproszone światło, rozmyty kontur, zgaszone 
kolory wzmagają nastrój melancholii, emanujący z jego prac.
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5
Alfons Karpiński
(1875 rozwadów – 1961 Kraków)

Bukiet różnokolorowych  
róż w wazonie

olej, tektura, 58 × 51 cm,  
sygn. l.d.: a.Karpiński

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 40 000 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, akty oraz przedstawienia 
kwiatów w wazonie, umieszczone często we fragmentarycznie ukazanych wnętrzach salonu, 
malowane drobnymi pociągnięciami pędzla, miękko nakładaną plamą barwną. Stosowane 
przez Karpińskiego środki wyrazu, m.in. rozproszone światło, rozmyty kontur, zgaszone 
kolory wzmagają nastrój melancholii, emanujący z jego prac.



16 sopocki dom aukcyjny

6
Eugeniusz Urbański-Nieczuja
(1877–1955)

Dama z goździkiem

olej, płótno, 49,5 × 34,5 cm,  
sygn. l.d.: e.urbański de Nieczuja

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 24 000 – 30 000 zł

Malarz portretów kobiecych przedstawianych na ornamentalnie traktowanym tle witraży lub 
wzorzystych tkanin, często z motywem pawich piór. W jego obrazach widać wpływy sztuki 
secesji, a także inspiracje malarstwem edwarda okunia. Prace artysty przechowywane 
są m.in. w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi (Profil kobiety na tle witraża). W okresie 
międzywojennym obrazy artysty zyskały popularność dzięki reprodukcjom na pocztówkach 
krakowskiego Wydawnictwa Salonu Malarzy Polskich.
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7
Władysław Stachowski
(1852 Kuba – 1932 Warszawa)

W zatoce

olej, tektura, 48,5 × 68 cm,  
sygn. l.d.: W. Stachowski

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

Wykształcenie artystyczne zdobywał w latach 1879–1888 w akademii Sztuk Pięknych 
w Petersburgu. Wiele podróżował, m.in. do Stanów Zjednoczonych, gdzie spędził kilka lat, 
docierając w różne zakątki tego kraju, ale też ucząc się malarstwa w Nowym Jorku. Jeździł 
ponadto na Kaukaz i do Monachium. W 1917, po wybuchu rewolucji, opuścił rosję i osiadł 
w Monachium, a dwa lata później zamieszkał w Polsce. Swoje obrazy prezentował w Krako-
wie, Łodzi, Bydgoszczy i Warszawie. uprawiał malarstwo olejne i akwarelę. Szczególną sławę 
zyskał jako malarz motywów marynistycznych, tworzący przede wszystkim pod wpływem 
płócien Iwana ajwazowskiego oraz marynistów brytyjskich. oprócz krajobrazów morskich 
artysta przedstawiał także widoki tatrzańskie, czy sceny rodzajowe z końmi, portrety kobiet, 
sporadycznie przedstawienia kwiatów. dwa obrazy artysty – rozbitkowie i Morskie oko 
w tatrach – znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie.
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8
Michał Gorstkin-Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Berlin)

Kąpiele w Międzyzdrojach, 
1913 r.

olej, płótno naklejone na tekturę, 
47,5 × 77,5 cm, sygn. i dat. p.d.: M.g. 
Wywiórski Misdroy 1913, na odwrocie 
naklejka wystawowa z tPSP w Poznaniu

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

Pierwsza plaża w Misdroy z drewnianym pomostem nazwanym na 
cześć niemieckiego cesarza Fryderyka III, działała już od 1885 r. (Ka-
iser Friedrich Brücke). Kolejne 300 metrowe molo, też było drewniane, 
a jego uroczyste otwarcie nastąpiło 1 lipca 1906. Silny sztorm w 1913 
zniszczył większą część mola, ale w następnym roku już zostało 
odbudowane. Podczas I wojny światowej saperzy ze świnoujścia 
wysadzili obiekt w obawie przed desantem wojsk rosyjskich. W 1920 
roku po odbudowie molo miało 200 m i było jednym z najbardziej 
rozpoznawalnych miejsc w mieście.
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9
Ludomir Sleńdziński
(1889–1980)

Kobieta na tle pejzażu, 1940 r.

olej, sklejka, 36 × 30 cm, opisany,  
sygn. i dat. p.d.: ludoMIr  
SleŃdZIŃSKI/WIlNo 1940 r

cena wywoławcza: 120 000 zł •
estymacja: 150 000 – 180 000 zł

Malarz, rzeźbiarz i pedagog. W latach 1909–1916 odbył studia w aSP w Petersburgu, 
pod kierunkiem dymitra Kardowskiego. W 1920 był inicjatorem utworzenia Wileńskiego 
towarzystwa artystów Plastyków, obejmując stanowisko prezesa, które pełnił do 1939 
roku. od 1923 roku członek Stowarzyszenia artystów Polskich „rytm”. Sleńdziński wiele 
podróżował, odwiedzając m.in. Francję, Włochy, Hiszpanie, Wielką Brytanię. Każda z tych 
podróży wzbogacała artystę o wiedzę i zapoznanie się z twórczością oraz warsztatem dawnych 
mistrzów. Szczególny wpływ na artystę miała sztuka włoskiego Quattrocenta, których echa 
wyraźnie widać w twórczości malarskiej artysty. W 1925 roku objął katedrę malarstwa 
monumentalnego na Wydziale Sztuk Pięknych uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W ko-
lejnych latach, 1927–1929, artysta podróżował również na Bliski Wschód, a także do grecji, 
egiptu, Syrii, libanu, turcji. W 1928 roku był autorem polichromii kamienic Starego Miasta 
w Warszawie. W okresie okupacji niemieckiej przebywał w Wilnie. W 1945 roku rozpoczął 
pracę w Katedrze rysunku i rzeźby na wydziale architektury krakowskiej Politechniki. Był 
prorektorem i rektorem tej uczelni w latach 1948–1956. Malarstwo śledzińskiego należy 
do nurtu tzw. nowego klasycyzmu. artysta dużą uwagę skupiał na zagadnieniach rysunku 
oraz warsztatu malarskiego, co wiązało się z jego fascynacją malarstwem dawnych malarzy 
włoskich. Malował głównie portrety i kompozycje figuralne z pejzażem w tle.

Stał on na stanowisku, że artysta musi być w pełni świadom osiągnięć przeszłości i mieć 
pełną możność swobodnego korzystania w swoich dziełach z doświadczeń poprzedników. 
Ważną rolę tradycji w orientacji artystycznej Sleńdzińskiego obok uwarunkowań rodzinnych 
(był malarzem w trzecim pokoleniu), specyficznej atmosfery Wilna, ugruntowały studia 
w pracowni dymitra Kardowskiego w petersburskiej akademii, wpajające obok biegłości 
zawodowej szacunek i podziw dla wielkiej sztuki epok minionych. świetna orientacja 
w osiągnięciach sztuki różnych epok i szkół, wzbogacona jeszcze doświadczeniami 
nabytymi w czasie odbytych w latach 1923— 1928 podróży studyjnych do Włoch, 
Francji, Hiszpanii, anglii, grecji, Syrii, libanu, Palestyny, egiptu i turcji, w połączeniu 
z ogromną erudycją i pracowitością, pozwoliły Sleńdzińskiemu na wybór inspiracji 
najwłaściwszych dla jego temperamentu i charakteru uprawianej przezeń sztuki.

Józef Poklewski, „Szkoła wileńska” i jej ocena przez międzywojenną krytykę  
artystyczną, acta universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo  

i Konserwatorstwo XXV Nauki Humanistyczno-Społeczne, 1994, z. 280, s. 259
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10
Henryk Berlewi
(1894 Warszawa – 1967 Paryż)

Portret gdańskiego kupca Artura 
Kleina, 1917 r.

olej, płótno dublowane, 110 × 79 cm, 
sygn. i dat. l. g.: H.BerleWI/WarSCHau 
1917

cena wywoławcza: 36 000 zł •
estymacja: 45 000 – 55 000 zł

Malarz, grafik, teoretyk sztuki jeden z czołowych przedstawicieli polskiej awangardy arty-
stycznej. Studiował w Warszawie w Szkole Sztuk Pięknych w latach 1904–1909. Naukę 
kontynuował w antwerpii, a także i na paryskich uczelniach – École des Beaux-arts i École 
des arts décoratifs. Po powrocie do Polski uczęszczał do w warszawskiej Szkoły rysunkowej, 
gdzie uczył się pod kierunkiem Jana Kauzika. Przynależał do grupy Blok, Syndicat de la Prasse 
artistique Française, a także association Internationale des Critiques d’art (aICa). W latach 
1922–23 przebywał w Berlinie. to tam zetknął się z kierunkami konstruktywizmu oraz 
suprematyzmu. Był autorem pracy teoretycznej z 1924 roku – „Mechano-faktura”, w której 
zawarł teorię malarstwa bezprzedmiotow go bazującego na regułach malarstwa bezprzed-
miotowego. ok. 1929 roku odstąpił od sztuki abstrakcyjnej i skupił się na przedstawieniach 
figuralnych. od tego czasu głównie malował portrety. do abstrakcji powrócił po 1957 roku.
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11
Zygmunt Rozwadowski
(1870 lwów – 1950 Zakopane)

Ułani przed dworem, 1923 r.

olej, płótno, 53 × 83 cm,  
sygn. i dat. p. d.: Z.rozwadowski 1923

cena wywoławcza: 74 000 zł
estymacja: 90 000 – 120 000 zł

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, 
nastepnie zaś, w latach 1892–1893, w Monachium w prywatnej szkole a. azbego. Po 
studiach wrócił do lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania 
listopadowego i okresu napoleońskiego, a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był 
współtwórcą „Panoramy racławickiej”.
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12
Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 tamże)

Wizja Napoleona, 1943 r.

olej, tektura, 48,5 × 68 cm,  
sygn. i dat. l.d.: Jerzy Kossak / 1943

cena wywoławcza: 28 000 zł •
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

W latach 1883–1891 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych w pracowni J. Matejki, nastepnie zaś, w latach 1892–1893, 
w Monachium w prywatnej szkole a. azbego. Po studiach wrócił do lwowa, gdzie objął posadę profesora w tamtejszej Szkole Przemysłowej. 
Po II wojnie światowej osiadł w Zakopanem. Malował sceny batalistyczne z czasów powstania listopadowego i okresu napoleońskiego, 
a także sceny rodzajowe, portrety i pejzaże. Był współtwórcą „Panoramy racławickiej”.
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Pierwsze wskazówki i nauki artystycznego warsztatu otrzymał od ojca, również malarza, 
który podsuwał mu odpowiednie wzorce i zachęcał do podejmowania określonych tematów. 
edukację rozpoczął od 1849 roku u Juliana Maszkowskiego we lwowie. W 1850 poznał 
Juliusza Kossaka, który udzielał mu prywatnych konsultacji. Następnie w latach 1852–54 pod 
kierunkiem W. Stattlera i W. Łuszczkiewicza kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych 
oraz w późniejszym okresie również w akademii w Wiedniu 1855–63 u K. Wurzingera, P.J.N. 
geigera, K. Mayera, K. Blaasa i C. rubena. W Wiedniu mieszkał do 1865 r., skąd wyjeżdżał 
do Polski, na Węgry, do Monachium i Wenecji. W do kraju powrócił na rok, był wówczas 
w Krakowie, lwowie i wyjechał do Paryża. Ciężko chory na gruźlicę przeniósł się na południe 
Francji. Jest jednym z najważniejszych malarzy polskich doby romantyzmu. W obszarze 
zainteresowania artysty były kompozycje historyczne, batalistyczno-rodzajowe. uznanie 
i popularność przyniosły mu patriotyczne cykle rysunkowe, poświęcone tematyce powstania 
styczniowego, m.in. „Polonia” i „lituania”. Wystawiał w kraju i za granicą. W twórczości 
artysty oprócz prac poruszających wątki patriotyczno-martyrologiczne, dużą grupę stanowi 
malarstwo portretowe. Były to zarówno portrety wykonywane na zamówienie, reprezentacyjne 
w charakterze, jak również malowane z większą swobodą wizerunki, przedstawiające 
rodzinę, przyjaciół oraz znajomych. Modelami do portretów byli też niejednokrotnie chłopi.

13
Artur Grottger
(1837 ottyniowice – 
1867 amélie-les- Bains)

Strzelec pieszy, 1866 r.

ołówek, papier, 17 × 14,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: monogramem wiaznym 
ag/3/1 866

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 20 000 zł

14
Antoni Piotrowski
(1853 Nietulisko duże – 
1924 Warszawa)

Studium konia, 1887 r.

olej, tektura, 45,5 × 37 cm,  
sygn. cyrylicą i dat. p.d.:  
1887 a. Piotrowski

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

W 1867 roku rozpoczął naukę rysunku u Wojciecha gersona, którą kontynuował w jego 
warszawskiej Klasie rysunkowej. W latach 1875–77 studiował w monachijskiej akademii 
w pracowniach a. Strähubera oraz W. lindenschmita. Następnie swe artystyczne studia 
kontynuował już w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych pod kierunkiem Jana Matejki. Po 
ukończeniu studiów udał się do Paryża na cztery lata. Wtedy też brał udział w Salonach Pary-
skich (1880 r. i 1881 r.). Po powrocie do kraju, w Krakowie otworzył własną szkołę, w której 
nauczał malarstwa. do grona jego uczniów należeli m.in.: o. Boznańska, J. Malczewski oraz 
H. Modrzejewska. W 1885 roku wyjechał do Bułgarii, gdzie pracował jako korespondent 
wojenny dla francuskich i angielskich pism, dokumentując swoimi rysunkami przebieg 
powstania Bułgarów przeciwko turkom. Jego malarska twórczość, głównie związana z nurtem 
realistycznym, to przede wszystkim przedstawienia pejzaży oraz kompozycji z sielankowymi 
scenkami rodzajowymi z wiejskimi motywami. artysta sięgał także po sceny historyczne, 
głównie związane z powstaniem styczniowym. Był również znakomitym portrecistą. Jego prace 
były wystawiane na wielu wystawach krajowych oraz zagranicznych. obrazy Piotrowskiego 
należą do licznych zbiorów prywatnych, a także i polskich muzeów m.in. w Warszawie, 
Szczecinie, Krakowie, Łodzi.
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od 1901 r. uczyła się w prywatnej szkole wiedeńskiej H. Strehblowa oraz F. Kruisa. Następnie 
wyjechała do Paryża gdzie w latach 1909–1912 studiowała w académie Colarossi oraz 
w École des Beaux arts. W tym czasie zaprzyjaźniła się z olgą Boznańską, która doradzała 
młodej artystce w zakresie malarstwa. Z Paryża wyjeżdżała w liczne podróże m.in. do 
anglii, Belgii, Holandii i Włoch. Na stałe osiadła we lwowie gdzie aktywnie uczestniczyła 
w życiu artystycznym Przez wiele lat była prezesem tamtejszego Związku artystów Polskich 
(1917–39), a także wiceprezesem lwowskiego towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 
(1922–39). Wiele wystawiała zarówno w kraju (lwów, Kraków, Warszawa, Bydgoszcz) jak 
i za granicą (Wiedeń, Paryż, Praga, Nowy York). Malowała portrety, pejzaże oraz martwe 
natury w których osiągnęła mistrzostwo. Bukiety kwiatów w dekoracyjnych wazonach czy 
dzbanach, ustawione na stole w kameralnym otoczeniu to wyjątkowe i subtelne kompozycje. 
Migotliwe barwy o zróżnicowanej fakturze, swobodna a jednocześnie przemyślana kompozycja 
tworzą niezwykle nastrojowe, kameralne przedstawienia.

16
Zofia Albinowska
(1886–1971)

Róże

olej, płyta, 70 × 61 cm,  
sygn. l.d.: Zofia albinowska

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

15
Emil Boratyński
(1806 lub 1810 – 1876 Paryż)

Dama z kwiatami

olej, płótno, 41 × 33 cm,  
opis. na odwrociu: K.e. Boratyński/ 
27 Bd d’ enfez/Paris

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

Boratyński emil pod takim pseudonimem tworzył emil Jurkiewicz lub emil edmund Korczak 
Boratyński. Był on barwną postacią i mistyfikatorem, działał na emigracji w czasach po 
powstaniu listopadowym. Boratyński pochodził spod Krakowa i uczył się malarstwa w Szkole 
Sztuk Pięknych u Józefa Brodowskigo. W latach 30. zaczął wystawiać pod pseudonimem. 
W brytyjskiej royal academy odnotowano dwa obrazy wystawione pod tym nazwiskiem. Był 
bon-vivantem, podającym się za arystokratę, używającym herbu Korczak. Swoje wystawne 
życie dzielił między europejskie metropolie: londyn, Paryż i rzym. W końcu w 1842 roku 
osiadł we Florencji gdzie założył pracownię malarską oraz zaczął wykładać na akademii. Znał 
się ze znakomitościami polskiego życia emigracyjnego, poetami, artystami i arystokratami. 
Wśród nich byli adam Mickiewicz i Cyprian Kamil Norwid. Portretował osoby związane 
ze środowiskiem Hotelu lambert. Malarz utrzymywał też kontakty z krajem, wystawiając 
przynajmniej trzykrotnie w krakowskim towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W latach 
1850–56 przebywał w Warszawie. Wystawiał m.in. na wystawie we lwowie 1894 r. Prace 
w Muzeum Narodowym w Warszawie i europejskich zbiorach prywatnych.
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17
Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

Szary dzień (Widok na katedrę 
Św. Jura we Lwowie), 1911 r.

akwarela, papier, 38 × 41,5 cm,  
sygn. p.d.: WSkoczylas, na odwrociu 
naklejki z towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w Krakowie i lwowie

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

Malarz, grafik, rzeźbiarz, pedagog i krytyk artystyczny. od roku 1901 studiował rzeźbę w Kun-
stgewerbeschule w Wiedniu, następnie rzeźbę i malarstwo w krakowskiej akademii Sztuk 
Pięknych u axentowicza, Wyczółkowskiego i laszczki (1904–1906), rzeźbę u e.-a. Bourdella 
w Paryżu (1910) i grafikę w lipsku w akademii Sztuk graficznych (1912–1913). od 1908 
przez kilka lat mieszkał w Zakopanem, gdzie uczył rysunku w Szkole Przemysłu drzewnego, 
był współzałożycielem towarzystwa Sztuka Podhalańska i warsztatów tkackich „Kilim”. 
od roku 1918 stale mieszkał w Warszawie – uczył na Wydziale architektury Politechniki 
i prowadził katedrę grafiki artystycznej w Szkole, a później akademii Sztuk Pięknych. Wiele 
wystawiał, m.in. z grupą Formistów. Był współzałożycielem grup „rytm” i towarzystwa 
grafików „ryt” i brał udział w wystawach tych ugrupowań. W twórczości swej chętnie sięgał 
do folkloru ludowego, szczególnie często do podhalańskiego. Był wybitnym grafikiem, twórcą 
polskiej szkoły drzeworytu. Po 1920 roku powrócił do malarstwa akwarelowego. Malował 
pejzaże podhalańskie, a także malownicze widoki z włoskich podróży do toskanii.

Katedra św. Jura we lwowie na pocztówce z 1913 roku,  
fot. z portalu www.zabytki.in.ua.jpg
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18
Jan Rubczak
(1884 Stanisławów – 1942 oświęcim)

Widok na Barbakan w Krakowie

olej, płótno, 51 × 60 cm,  
sygn. p.d.: rubczak

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 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-tych związany z krakowskim towarzystwem Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym 
pełnił funkcje organizacyjne. Wiele podróżował i wystawiał w wielu miastach europejskich. 
twórczość malarska rubczaka była związana z francuskim postimpresjonizmem. Malował 
pejzaże, architekturę oraz martwe natury. Charakterystyczne w jego pejzażach są ujęcia 
perspektywiczne, wciągające wzrok widza daleko w głąb. Poddane regułom japonizującej 
estetyki obrazy zyskiwały walor dekoracyjności. Swobodny dukt pędzla uwalniał miejscami 
barwne plamy od dominacji konturów, a tektonika zsyntetyzowanych brył architektonicznych 
pozostawała niezachwiana.
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19
Wojciech Weiss
(1875 leorda na Bukowinie – 
1950 Kraków)

Stogi siana na polu

olej, tektura, 34 × 48 cm,  
sygn. l.d. monogramem wiązanym: WW

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Malarstwo studiował w SSP w Krakowie, m.in. u l. Wyczółkowskiego, a także w Paryżu, 
rzymie i Florencji. W 1896 udał się w podróż artystyczną po europie. W 1907 roku rozpoczął 
pracę dydaktyczną w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych, w 1913 otrzymał nominację na 
profesora zwyczajnego, zaś później trzykrotnie pełnił funkcję rektora. od 1899 był członkiem 
towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”, a od 1909 jego prezesem. Weiss był jednym 
z największych twórców okresu Młodej Polski, a jego malarstwo odzwierciedla dekadencki 
nastrój epoki. Jest także zapowiedzią tendencji ekspresjonistycznych. Po 1905 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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20
Stefan Filipkiewicz
(1879 tarnów – 1944 Mauthausen)

Dunajec zimą

olej, płótno, 70 × 96 cm,  
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz

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

W latach 1900–1908 studiował w aSP w Krakowie u J. Mehoffera, l. Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza oraz J. Stanisławskiego, który 
wywarł duży wpływ na jego twórczość. uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego”. debiutował 
w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1905 roku został członkiem 
wiedeńskiej „Secesji”. od 1908 roku był członkiem towarzystwa artystów Polskich Sztuka. W latach 1913–1914 prowadził kurs malarstwa 
dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1914–1917 służył w legionach. W 1929 roku otrzymał złoty na Powszechnej 
Wystawie Krajowej w Poznaniu. od 1930 roku wykładał na aSP w Krakowie. W 1933 roku został nagrodzony przez Polską akademię 
umiejętności za całokształt twórczości, jako jeden z czołowych młodopolskich artystów. W czasie II wojny światowej brał udział w ruchu 
oporu i działalności konspiracyjnej. Był Sekretarzem Komitetu obywatelskiego do Spraw opieki nad uchodźcami Polskimi na Węgrzech 
i Placówki „W” w Budapeszcie – przedstawicielstwa rządu rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie. aresztowany przez gestapo w roku 
1944 trafił do obozu w Mauthausen-gusen, gdzie został zamordowany.
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21
Erno Erb
(1878 lub 1890 lwów – 1943 tamże)

Targ warzywny

olej, płyta, 36 × 52 cm,  
sygn. l.d.: e erb

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 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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22
Aleksander Kotsis 
(1836 ludwinów, k.Krakowa – 
1877 Podgórze, k.Krakowa)

Portret mężczyzny, 1863 r.

olej, papier naklejony na tekturę,  
53 × 42 cm, sygn. i dat. p.d.: aK 1863

opinia:
– Ireny Balowej z 2012 r.

Pochodzenie:
– kolekcja prywatna, Polska

cena wywoławcza: 55 000 zł
estymacja: 70 000-90 000 zł

uczył się rysunku i malarstwa w krakowskiej SSP pod kierunkiem Wojciecha Kornelego Stat-
tlera, Władysława Łuszczkiewicza i aleksandra Płonczyńskiego. W 1857 roku zadebiutował 
w krakowskim towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych, w którym zresztą często wystawiał 
swoje prace w następnych latach. dzięki uzyskanemu stypendium rządowemu w 1860 roku, 
wyjechał na dalsze artystyczne studia do Wiednia. W 1862 roku powrócił do Krakowa. tutaj 
związał się z ruchem patriotycznym młodzieży, skupionym wokół pracowni rzeźbiarskiej Parysa 
Filippiego. od tego czasu sporo podróżował odwiedzając m.in. Paryż i Monachium. Zmarł 
przedwcześnie na nieuleczalną chorobę mózgu. Kotsis w swojej malarskiej twórczości malował 
przede wszystkim sceny rodzajowe związane z życiem wsi krakowskich i podhalańskich. 
W jego dorobku artystycznym nie brakuje również licznych portretów starych górali i Żydów. 
Malował również pejzaże tatrzańskie. Jego kompozycje odznaczają się przejrzystymi układami, 
a wykorzystywana ciemna kolorystyka i perfekcyjne operowanie światłocieniem znamionowały 
nawiązanie artysty do dzieł holenderskich dawnych mistrzów. Prace Kotsisa były wielokrotnie 
wystawiane w kraju i za granicą m.in. w Warszawie, Wiedniu i lwowie.

„obraz przedstawia głowę starego mężczyzny u ujęciu do ramion; głowa okolona 
pofalowanymi siwymi włosami i gęstą siwą brodą zasłaniającą szyję; twarz zbolała, 
oczy podkrążone, wzrok skierowany lekko ku górze, na ramionach narzucony płaszcz 
z ciemnym kołnierzem, pod nim czerwona koszula. tło neutralne. obraz ma charakter 
studium, jest jednym z wielu portretów malowanych przez aleksandra Kotsisa, którego 
dorobek liczy ponad 350 obrazów-portretów, pejzaży i kompozycji”.

Fragment ekspertyzy Ireny Bal z 2012 r.
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23
Stanisław Borysowski
(1901 lwów – 1988 toruń)

Nokturn paryski, 1934 r.

olej, płótno, 46 × 55 cm,  
sygn. l.d.: Borysowski/Paryż 934

cena wywoławcza: 6 000 zł •
estymacja: 8 000 – 12 000 zł

Malarz, grafik i rysownik. Studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych u W. Jaroc-
kiego, I. Pieńkowskiego i t. axentowicza. W latach 1934–35 kontynuował naukę w Paryżu 
u J. Pankiewicza. W okresie międzywojennym wystawiał w tPSP w Krakowie oraz w IPS 
w Warszawie. Ponadto prezentował swoją twórczość w Wenecji, Paryżu i Nowym Jorku. 
Po wojnie objął katedrę malarstwa dekoracyjnego na Wydziale Sztuk Pięknych uniwersy-
tetu Mikołaja Kopernika w toruniu oraz, nieco później, w Wyższej Szkole Sztuk Pięknych 
w gdańsku. Był jednym z założycieli „grupy toruńskiej”. Miał 20 wystaw indywidualnych 
w kraju, uczestniczył też w licznych ogólnopolskich przeglądach grupowych. Był laureatem 
wielu nagród, m.in.: srebrnego medalu na wystawie „Sztuka i technika” w Paryżu w 1937 r. 
i Nagrody artystycznej Miasta torunia. Zamaszyste pociągnięcia pędzla, niespokojna faktura, 
doskonałe wyczucie barw przy schematycznym, uproszczonym traktowaniu formy to cechy 
charakterystyczne malarstwa Borysowskiego.
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24
Teodor Grott
(1884 Częstochowa – 1972 Kraków)

Martwa natura, przed 1945 r.

akwarela, gwasz, tektura, 68 × 98 cm, 
sygn. p.d.: teo grott

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

Studiował w krakowskiej aSP pod kierunkiem l. Wyczółkowskiego i F. Cynka. Kontynuował 
naukę we Włoszech, podróżował do Paryża i londynu. Jako grafik najchętniej uprawiał 
litografię, również barwną, oraz akwafortę. W 1911 r. wspólnie z W. Błockim opublikowali 
tekę akwafort z widokami Florencji. Zamieszkał w Krakowie, był członkiem towarzystwa 
Przyjaciół Sztuk Pięknych. Malował pejzaże, portrety, akty, martwe natury, w tym szczególnie 
z kwiatami, sceny rodzajowe oraz architekturę, posługując się różnymi technikami.
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25
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj – 1951 Paryż)

Anemony, 1934 r.

olej, płótno, 47 × 40 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 1934/W. v terlikowski

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u 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 Boitie (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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26
Wacław Zawadowski
(1891 Skobiełka/Wołyń – 
1982 aix-en-Provence)

Widok z Prowansji

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

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u J.P. laurensa. W 1911 r. na stałe 
zamieszkał w Paryżu. debiutował w roku 1900 wystawą indywidualną w galerii Bernheim- 
-Jeune. W roku 1912 brał udział w Salonie Jesiennym. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace, przede wszystkim w Paryżu, ale i w Wenecji, Brukseli oraz w Polsce. Malował pejzaże, 
martwe natury oraz portrety. Bliski w swej twórczości fowizmowi, stosował kontrastowe 
zestawienia fakturalne kładzionych farb.

W 1930 r. Jan Wacław Zawadowski zwany Zawado osiedlił się 
w leżącym pod aix-en-Provence orcel. Zawadowski przyjechał 
do aix-en-Provence jako malarz już ukształtowany, bogaty 
w doświadczenia zdobyte w podróżach, uczestniczący aktywnie 
w paryskim życiu artystycznym i związany również z polską sceną 
plastyczną. Krajobraz orcel, przydrożne drzewa, ogrody i pola, 
nad nimi niski pułap nieba i wędrujące obłoki, winnica uprawiana 
przez artystę, wreszcie górujący nad wszystkim zabytkowy dom, 
stara bastide stały się najczęstszymi motywami przedstawianymi 
w zmiennym, południowym świetle. Bo tak naprawdę to właśnie 
światło interesowało artystę najbardziej. Zadaniem dla niego 
nadrzędnym stała się integracja światła i koloru. Kolor pozostawał 
zasadniczym elementem konstrukcji obrazu i nośnikiem dynamiki 
kompozycji. Zawadowski pragnął by światło wypływało obrazu, 
aby stawało się istotą tak pejzażu, jak i przedmiotów w martwych 
naturach. dlatego powierzchnia nieba z plastycznie uformowany-
mi obłokami czy powierzchnia ziemi układającej się kolorowymi 
pasmami w motywy drogi czy wzgórza, mają tę samą istotę, 
są tak samo „plastyczne”. ta niesłychanie dynamiczna materia 
świadczy o tym, że mamy tu wizję świata, który nie jest, lecz staje 
się, i to nieomal na naszych oczach. artysta podejmował motywy 
Cézanne’a, jak góra św. Wiktorii, traktując je z wielką swobodą 
świadczącą o dużej indywidualności artystycznej pozwalającej 
na stworzenie własnej wizji.

Marta Chrzanowska-Foltzer, „Rozmowy prowansalskie” – 
polscy malarze na południu Francji od 1909 roku do dziś, 

arCHIWuM eMIgraCJI Studia – Szkice – dokumenty,  
toruń 2011, Zeszyt 1-2, s. 304



58 sopocki dom aukcyjny

27
Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj – 1951 Paryż)

Widok na most, 1936 r.

olej, płótno, 55 × 37,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: 1936 W. terlikowski

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

Studiował w akademii monachijskiej oraz w Paryżu u 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 Boitie (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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28
Soter Jaxa-Małachowski
(1867 Wolanów – 1952 Kraków)

Mewy nad morzem, 1929 r.

gwasz, karton, 50 × 70 cm,  
dat. p.d.: 1929

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

Początkowo studiował w szkole rysunkowej 
w odessie, a następnie, w latach 1892–94, 
w krakowskiej SSP pod kierunkiem F. Cynka 
i Wł. Łuszczkiewicza. W 1901 r. zamieszkał 
w Monachium, gdzie uczył się w Szkole 
rysunku i Malarstwa Stanisława grochow-
skiego. Po studiach osiadł w Krakowie, skąd 
na dwa lata przeniósł się do Zakopanego. 
W latach 1905, 1925 i 1928 podróżował 
do Włoch. uczestniczył w wielu wystawach, 
m.in. w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Pozna-
niu i lwowie. Jego monograficzne wystawy 
miały miejsce w Krakowie. artysta uprawiał 
głownie malarstwo pejzażowe, specjalizując 
się w pejzażach morskich i nokturnach. to 
właśnie obrazy marynistyczne przyniosły mu 
sławę. Po I wojnie światowej stał się jednym 
z najpopularniejszych malarzy polskiego wy-
brzeża, gdzie znajdował inspirację do swych 
obrazów, dokumentując w nich nadmorskie 
krajobrazy i pracę rybaków. obecnie jego 
prace znajdują się w kolekcjach prywatnych 
oraz w wielu muzeach (m.in.: w lwowskiej 
galerii obrazów, Muzeum Narodowym 
w Krakowie, Szczecinie, Muzeum Miasta 
gdyni oraz w Centralnym Muzeum Morskim 
w gdańsku).
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29
Teodor Axentowicz
(1859 Braszów/rumunia – 1938 Kraków)

Scena symboliczna z cyklu 
Starość i młodość

pastel, papier, 50 × 71 cm  
w świetle oprawy, sygn. p.d.: taxentowicz

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000 zł

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

Kompozycje przedstawiające młodą dziewczynę ze starcem, 
podobnie jak obrazy zatytułowane „Wizja – wspomnienie” to 
szczególny temat w twórczości axentowicza, do którego wie-
lokrotnie wracał. Pierwsze prace namalował około 1900 roku 
i kontynuował je do lat trzydziestych. Kilka z nich znajduje się 
w zbiorach muzealnych (m.in. w Muzeum śląskim w Katowi-
cach, Muzeum okręgowym w Białymstoku, Muzeum Sztuki 
w Łodzi czy we lwowskiej galerii Sztuki).



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

31
Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

Widok z wnętrzna górskiej willi 
na Giewont

akwarela, gwasz, 34,5 × 48,5 cm,  
sygn. p.d.: SKamocki

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

30
Stanisław Górski
(1887 Kościan – 1955 Kraków)

Góralska chata

olej, tektura, 36 × 50 cm, 
sygn. p.d.: S. górski

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

Studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w latach 1909–1914 u Józefa Pankiewicza 
i w latach 1916–1917 u teodora axentowicza, który wywarł największy wpływ na jego 
twórczość. Biegle posługiwał się techniką pastelową. Chętnie malował sceny symboliczne, 
rodzajowe, studia portretowe górali i góralek oraz pejzaże podhalańskie.
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32
Max Hanemann
(1882 Łódź – 1941/42)

Góral z fajką

olej, płótno, 68 × 55 cm,  
sygn. l.d.: M. Hanemann

cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

Studiował, z przerwami w aSP w Krakowie w latach 1911–1920,  u leona Wyczółkow-
skiego i teodora axentowicza oraz w Warszawie w SSP od 1916. Mieszkał w Zakopanem. 
W 1925 roku odbył podróż na Bliski Wschód – do Palestyny i egiptu, z której przywiózł liczne 
pejzaże. Malował widoki tatrzańskie, sceny rodzajowe i portrety. Wysiedlony przez Niemców 
z Zakopanego powrócił do rodzinnej Łodzi, gdzie najprawdopodobniej zginął. Należał do 
Stowarzyszenia artystów Podhalańskich. Wystawiał prace w Zachęcie w Warszawie, w tPSP 
w Krakowie, we lwowie, Łodzi i Zakopanem oraz Budapeszcie. obrazy znajdują się w zbiorach 
Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie, w Muzeum tatrzańskim w Zakopanem 
oraz w zbiorach prywatnych.
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33
Wincenty Wodzinowski
(1866 Igołomnia k. Miechowa – 
1940 Kraków)

Po targu, 1924 (?) r.

olej, tektura, 72 × 97 cm, sygn. i dat. 
p.d.: W.Wodzinowski/1924, na odwrocie 
pieczęć krakowskiego składu przyborów 
malarskich róży aleksandrowicz

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

Początkowo uczył się w Klasie rysunkowej W. gersona w Warszawie, a w latach 1881–89 studiował w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego, 
J. Matejki, F. Cynka i l. löfflera. Naukę kontynuował w latach 1889–92 w Monachium u a. Wagnera. W 1892 r. powrócił do kraju i osiadł 
w Swoszowicach pod Krakowem. 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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35
Tadeusz Rybkowski
(1848 Kielce – 1926 lwów)

Scena rodzajowa

olej, tektura, 20 × 25 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. i dat. p.d.: Synowódzko/Simsa 
1902/tadeusz rybkowski

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

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

34
Juliusz Holzmüller
(1876 Bolechów – 1932 lwów)

Studium dwóch końskich głów

akwarela, ołówek, 20 × 20,5 cm,  
sygn. p.d.: Juliusz Holzmüller

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000 zł

W latach 1897–1901 studiował w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w pracowni 
e. Cynka, J. Mehoffera i t. axentowicza oraz, w latach 1903–1904, w Monachium. W roku 
1906 zamieszkał we lwowie. Najczęściej posługiwał się techniką akwareli oraz sepią 
i tuszem. Malował pejzaże i widoki miast, lecz do historii przeszedł jako malarz koni. Były to 
sceny batalistyczne, stadniny i konie na tle przyrody. Prace artysty znajdują się w muzeach 
w Krakowie, Łańcucie i we lwowie.
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37
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany na Bukowinie – 
1935 lwów)

Drużba krakowski

akwarela, papier, 27 × 23 cm,  
sygn. l.d.: K.Kosiński

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

36
Kajetan Kosiński
(1847 Łużany na Bukowinie – 
1935 lwów)

Przed karczmą

akwarela, papier, 17 × 30 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn. l.d.: J. Kosiński

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

W latach 1866–1869 studiował w akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. W 1869 przebywał 
w Monachium. Po powrocie pracował jako nauczyciel rysunku w śniatyniu, drohobyczu, 
Krakowie i Stryju. od 1907 zamieszkał na stałe we lwowie. Malował olejno i akwarelą, 
tworząc obrazy religijne, portrety, pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe. Kosiński 
wystawiał w lwowskim i krakowskim tPSP, a w 1892 roku w Warszawie.
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38
Jan Erazm Kotowski
(1885 opatkowiczki k. Pińczowa – 
1960 Milanówek)

Pędzące sanie

olej, tektura, 43x 68 cm,  
sygn. p.d.: Jan Kotowski

cena wywoławcza: 18 000 zł •
estymacja: 25 000 – 30 000 zł

W latach 1902–1911 studiował w aSP w Krakowie u Józefa unierzyskiego i leona Wyczół-
kowskiego. otrzymał stypendium i w 1908 roku wyjechał na 3 lata do Paryża. Należał do 
tZSP oraz grupy „Pro-arte”. W 1937 roku otrzymał srebrny medal za pracę „Na Wołyniu”. 
Malował pejzaże wiejskie, miejskie, sceny rodzajowe, jednak jego ulubionym tematem były 
konie. Prace Kotowskiego można oglądać w Muzeum Narodowym w Warszawie, Krakowie, 
Poznaniu oraz w Bibliotece Narodowej i w Muzeum Sztuki w Łodzi.
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39
Stefan Filipkiewicz
(1879 tarnów – 1944 Mauthausen)

Zimowy pejzaż tatrzański

olej, płyta, 48,5 × 68 cm  
w świetle oprawy,  
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz

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

W latach 1900–1908 studiował w aSP 
w Krakowie u J. Mehoffera, l. Wyczół-
kowskiego, J. Pankiewicza oraz J. Stani-
sławskiego, który wywarł duży wpływ na 
jego twórczość. uznany był za jednego 
z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły 
Stanisławskiego”. debiutował w 1899 r. 
serią pejzaży tatrzańskich wystawionych 
w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych 
w Krakowie. W 1905 roku został członkiem 
wiedeńskiej „Secesji”. od 1908 roku był 
członkiem towarzystwa artystów Polskich 
Sztuka. W latach 1913–1914 prowadził 
kurs malarstwa dekoracyjnego w Szkole 
Przemysłowej w Krakowie. W latach 
1914–1917 służył w legionach. W 1929 
roku otrzymał złoty na Powszechnej Wysta-
wie Krajowej w Poznaniu. od 1930 roku 
wykładał na aSP w Krakowie. W 1933 roku 
został nagrodzony przez Polską akademię 
umiejętności za całokształt twórczości, jako 
jeden z czołowych młodopolskich artystów. 
W czasie II wojny światowej brał udział 
w ruchu oporu i działalności konspiracyjnej. 
Był Sekretarzem Komitetu obywatelskiego 
do Spraw opieki nad uchodźcami Polskimi 
na Węgrzech i Placówki „W” w Budapeszcie 
– przedstawicielstwa rządu rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie. aresztowany przez 
gestapo w roku 1944 trafił do obozu w Mau-
thausen- -gusen, gdzie został zamordowany.
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40
Wiktor Korecki
(1890 Kamieniec Podolski – 
1980 Milanówek)

Strumyk zimą, przed 1945 r.

olej, płótno, 47,5 × 76,5 cm,  
sygn. l.d.: WIKtor KoreCKI

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

Studiował w Szkole rysunkowej N. Muraszki w Kijowie. W 1921 roku przeniósł się z rodzin – 
nego miasta do Warszawy, gdzie otworzył własną pracownię. Wielokrotnie prezentował swoje 
prace na wystawach towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. Podczas Powstania Warszawskiego 
spłonęła jego pracownia z częścią dorobku. Po wojnie w 1946 r., zamieszkał pod Warszawą, 
najpierw w Komorowie, potem w Milanówku. tworzył nastrojowe pejzaże wiejskie z regionu 
Mazowsza, ukazujące wrzosowiska, zamglone rozlewiska, czy leśne drogi.
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42
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Drużba krakowski

olej, płótno, 50,5 × 36 cm,  
sygn. l.d.: a Setkowicz

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000 zł

41
Adam Setkowicz
(1875 Kraków – 1945 tamże)

Spotkanie za wsią

akwarela, papier, 16 × 30 cm,  
sygn. l.d.: a.Setkowicz

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000 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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43
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Pędzące trojki

olej, płótno, 60 × 80 cm,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 25 000 zł •
estymacja: 35 000 – 50 000 zł

Malarz związany z Warszawą, gdzie stale mieszkał i pracował. W latach 1926–1931 
studiował w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa (dawna Klasa 
rysunkowa). dominującym tematem jego obrazów były widoki miejskie, głównie Warszawy, 
malowane zarówno w technice olejnej, jak i akwareli. W latach 1935–1938 stworzył cykl 
prac przedstawiających obiekty polskiej architektury, m.in. wnętrza Zamku Królewskiego 
w Warszawie i Pałacu w Wilanowie. Malował także pejzaże i wiejskie sceny rodzajowe – kuligi, 
sanny, zaprzęgi, wesela, konie na tle krajobrazu. W latach 1967–1969 wyjeżdżał na dłuższe 
pobyty do danii. W latach 1936–1939 używał pseudonimu „Władysław Stachowicz”.
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45
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Przed wejściem do Kościoła  
św. Krzyża w Warszawie

olej, płótno, 25 × 36 cm,  
sygn. p.d.: W. Chmieliński

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

44
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Wesele krakowskie

olej, płyta, 24,5 × 35 cm,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 9 000 zł •
estymacja: 12 000 – 15 000 zł
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46
Erno Erb
(1878 lub 1890 lwów – 1943 tamże)

Przekupki lwowskie

olej, tektura, 23,5 × 34 cm,  
sygn. l.d.: e erb

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000 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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47
Ignacy Zygmuntowicz
(1875 Warszawa – 1947 Łódź)

Peonie

olej, płótno, 80 × 50 cm,  
sygn. p.d.: I. Zygmuntowicz

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

Kunsztu malarskiego nauczył się sam, w 1911 zapisał się na studia w warszawskiej Szkole 
Sztuk Pięknych, ale nie istnieją żadne dowody na to, że studiował. Jeśli tak mogło się 
zdarzyć to studiowałby do ok. 1917 i byłby prawdopodobnie studentem Wojciecha Kossaka. 
Przypuszczenia te krytycy tłumaczyli faktem, że na początku lat 20. Czesław Wasilewski 
przygotowywał tzw. podmalówki dla Kossaka. Mieszkał i tworzył w Warszawie, a jego 
twórczość nie była biernym kopiowaniem, miał swój własny styl, a jego prace potwierdzały 
twórczą indywidualność. W swoich obrazach nawiązywał do twórczości takich artystów jak 
m.in. Józef Brandt, Józef Chełmoński czy alfred Wierusz-Kowalski. Wielokrotnie uczestniczył 
w krajowych wystawach malarstwa m.in. w lublinie, Katowicach, Częstochowie, gdyni 
i Poznaniu. Wielokrotnie wystawiał w towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Po 1930 zaczął swoje prace podpisywać nazwiskiem „Zygmuntowicz”. Prace Czesława 
Wasilewskiego znajdują się w kolekcjach Muzeum Narodowego w Warszawie, oraz muzeach 
regionalnych w Łańcucie, Łodzi i lesznie a także w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa 
w Łazienkach Królewskich.
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48
Henryk Szczygliński
(1881 Łodź – 1944 Warszawa)

Irysy

olej, tektura, 23,5 × 33,5 cm,  
sygn. l.d.: H.Szczygliński

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

Naukę malarstwa artysta rozpoczął w Szkole rysunkowej Witolda Wołczaskiego w Łodzi, 
następnie w latach 1898–1905 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych u J. Sta-
nisławskiego, J. Malczewskiego i l. Wyczółkowskiego. Studia uzupełniał w Monachium 
u S. grocholskiego i a. ažbégo. W czasie I wojny światowej walczył w legionach. od 1917 
roku zamieszkał w Warszawie i 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 o raz 
barw widać wpływ secesji. artysta często wprowadzał postaci, o niemalże niewidocznych 
twarzach, uzyskując w ten sposób symboliczny nastrój tajemniczości.
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49
Leon Getz
(1896 lwów – 1971 Kraków)

Pejzaż, 1943 r.

olej, płótno, 100 × 143 cm,  
sygn. l.d.: l. getz 1943

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

Po ukończeniu klasy malarstwa budowlanego w Państwowej Szkole Przemysłowej, pracował w kancelarii Politechniki lwowskiej, gdzie 
zapoznał ołeksę Nowakiwskiego, którego twórczość wpłynęła na rozwój artystyczny malarza. Studiował w latach 1919–1924 w aSP 
w Krakowie pod kierunkiem S. dębickiego i J. Wojnarskiego. Następnie osiadł w Sanoku, gdzie w gimnazjum i seminarium nauczycielskim 
pracował jako pedagog. W 1930 r. założył Muzeum Łemkowskie, gdzie do 1940 pełnił funkcję dyrektora. Zajmował się ponadto pracami 
konserwatorskimi oraz dawał koncerty jako tenor. Wiele wystawiał we lwowie, Krakowie, Pradze, Wiedniu, Berlinie, Paryżu i rzymie. 
W 1939, z okazji 25-lecia pracy twórczej, ukazało się monograficzne opracowanie jego dorobku artystycznego. W 1945 r. przeniósł się 
do Krakowa, gdzie wstąpił do Związku Polskich artystów Plastyków. W latach 1951–1958 był profesorem rysunku na aSP w Krakowie. 
W 1961 r. został nagrodzony medalem jubileuszowym ZPaP.
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50
Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

Martwa natura, 1966 r.

gwasz, papier, 37 × 54 cm  
w świetle passe-partout,  
sygn i dat. l.d.: Hayden/66

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 7 000 – 10 000 zł

Studiował na Politechnice Warszawskiej, a następnie w SSP w Warszawie (1904–1905) oraz 
w académie „la Palette” w Paryżu (od 1907 r.). od 1908 r. często bywał w Bretanii (doëlan, 
Pont-aven i le Pouldu), gdzie zetknął się z W. ślewińskim. utrzymywał kontakty z wieloma 
przedstawicielami awangardy paryskiej, m.in. P. Picassem, M. Jacobem, J. lipchitzem, 
H. Matissem. uczestniczył w wystawach paryskich Salonów, a indywidualne pokazy jego 
prac miały miejsce w wielu galeriach, m.in.: w galerie drouet, galerie rosenberg, galerie 
Zborowski, galerie Zak czy Waddington gallery w londynie. retrospektywne wystawy artysty 
odbyły się w Museé National d’art Moderne w Paryżu (1968) i Museé des Beaux-arts 
w rennes (1979). Początkowo jego malarstwo pozostawało pod wpływem Szkoły Pont-aven 
i ślewińskiego, a w latach 1912–1915 pod wpływem kubizmu Cézanne`a. W latach 
1922–1953 malował realistyczne pejzaże i portrety o wysokich walorach dekoracyjnych. 
W pracach z tego okresu przejawia się jego niezwykła wrażliwość kolorystyczna i przywiązanie 
do obserwacji natury.
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51
Alfred Aberdam
(1894 lwów – 1963 Paryż)

Jeźdźcy, 1959 r.

olej, sklejka, 37 × 57,5 cm,  
sygn. i dat. p.d.: aberdam/59

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

rozpoczęte w 1913 studia w aSP w Monachium przerwał wybuch wojny i powołanie do armii austriackiej. W roku 1921 aberdam 
kontynuował naukę w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem t. axentowicza. rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole a. archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył 
„grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze sztafażu. od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich 
Salonach Jesiennym i tuileries. Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we lwowie, Warszawie czy Krakowie. 
W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. l. Chwistka i t. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował 
martwe natury, portrety, tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą ciemnych barw, niekiedy 
ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, tel-avivie i londynie.
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52
Maciej Lachur
(1927 Zagórze – 2007 otwock)

Rabin z Cyklu Getto, 1994 r.

olej, płótno, 95 × 75 cm, sygn. i dat. 
p.d.: MaCIeJ laCHur/1994, opisany na 
odwrocie: raBIN/MaCIeJ laCHur

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

Młodszy brat Zdzisława lachura. Studiował w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. od 
1952 roku przynależał do Związku Polskich artystów Plastyków. Był współzałożycielem 
Studia Filmów rysunkowych, którego kierownikiem był jego brat Zdzisław. Zajmował 
się malarstwem, w którym głownie podejmował tematykę żydowską. Był znakomitym 
portrecistą. Brał udział w licznych wystawach. Jego prace znajdują się w m.in. Muzeum 
okręgowym w Bielsku-Białej, Muzeum okręgowym w Częstochowie, Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie.
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W rodzinnym Skoczowie był jednym z uczniów gustawa Morcinka. Po zdaniu matury 
rozpoczął studia malarskie w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 roku 
uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie na wieść o wybuchu wojny postanowił 
zostać. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w aix-en-Provence, gdzie z Paryża 
przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława 
Zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo 
źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł 
się nad Zatokę lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac malarskich w latach 1951/52 
w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. 
Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim założył 
w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. 
Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował 
około 3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na 
całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski luwr zakupił do swoich zbiorów światowego 
dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

54
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Kwiaty na jasnym tle, 1976 r.

olej, płótno, 62 × 52 cm w świetle 
oprawy, sygn. i dat. p.d.: KlIMeK 76

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

53
Alfred Aberdam
(1894 lwów – 1963 Paryż)

Kompozycja z koniem

olej, płyta, 45 × 54 cm,  
sygn. p.d.: aberdam

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

rozpoczęte w 1913 studia w aSP w Monachium przerwał wybuch wojny i powołanie do 
armii austriackiej. W roku 1921 aberdam kontynuował naukę w akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie pod kierunkiem t. axentowicza. rok później wyjechał do Berlina studiować 
w prywatnej szkole a. archipenki. W 1923 r. udał się do Paryża, gdzie wraz z Z. Menkesem, 
J. Weingartem i Z. Weissbergiem współtworzył „grupę Czterech”. Prace artysty w owym czasie 
zdradzały wpływy twórczości Matisse’a, także Soutine’a. tematem był przede wszystkim 
południowofrancuski pejzaż, w którym przeważnie obecne były postaci w charakterze 
sztafażu. od roku 1926 artysta uczestniczył w paryskich Salonach Jesiennym i tuileries. 
Miał też kilka wystaw indywidualnych zarówno w Paryżu, jak i we lwowie, Warszawie 
czy Krakowie. W 1933 r. związał się z ugrupowaniem „Plastycy Nowocześni” (obok m.in. 
l. Chwistka i t. Czyżewskiego). Poza pejzażem artysta malował martwe natury, portrety, 
tematy muzyczne. Posługiwał się uproszczoną, nieco postrzępioną formą i wąską skalą 
ciemnych barw, niekiedy ożywionych bardziej nasyconymi akcentami. Po wojnie miał wiele 
wystaw indywidualnych, m.in. w Paryżu, tel-avivie i londynie.
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55
Jan Wodyński
(1903 Jasło -1988 Warszawa)

Domy w Piasecznie, 1977 r.

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

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

Studiował u W. Weissa i F. Kowarskiego w krakowskiej i warszawskiej aSP od 1928 r. Był jednym z wybitnych przedstawicieli polskiego 
koloryzmu. od 1931 należał do grupy rytm, od 1933 do ugrupowania Pryzmat. Już wówczas wiele wystawiał, m.in. miał dwie wystawy 
indywidualne w warszawskim IPS. W 1939 r. przebywał na stypendium we Francji. Po wojnie był profesorem Wydziału SP uniwersytetu 
w toruniu, w latach 1947–1953 profesorem PWSSP w Sopocie, a od 1963 aSP w Warszawie. Swoje obrazy; pejzaże, martwe natury, 
portrety, kompozycje figuralne – prezentował na wielu wystawach krajowych i zagranicznych. obok malarstwa sztalugowego zajmował się 
polichromią, projektował mozaiki i sgraffita.
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W rodzinnym Skoczowie był jednym z uczniów gustawa Morcinka. Po zdaniu matury 
rozpoczął studia malarskie w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wiosną 1939 roku 
uzyskał stypendium i wyjechał do Paryża, gdzie na wieść o wybuchu wojny postanowił 
zostać. Po zajęciu Paryża przez Wehrmacht schronił się w aix-en-Provence, gdzie z Paryża 
przeniosła się filia akademii Krakowskiej prowadzona już wówczas przez prof. Wacława 
Zawadowskiego. dotychczas, stojący na jej czele prof. Józef Pankiewicz, czuł się już bardzo 
źle i niebawem 4 lipca 1940 roku zmarł w marsylskim szpitalu. Po 1947 r. Klimek przeniósł 
się nad Zatokę lwią i mieszkał w Menton. Podczas prac malarskich w latach 1951/52 
w Vallauris poznał Pabla Picassa, który mieszkał i tworzył tam w latach 1948–1955. 
Klimek przyjaźnił się również z Markiem Chagallem i Henri Matissem, z tym ostatnim założył 
w 1951 r. i prowadził Biennale Internationale d’art de Menton, gdzie wystawiał swoje obrazy. 
Jego dzieła zostały nagrodzone srebrnym medalem w latach 1951 oraz 1953. Namalował 
około 3000 obrazów. Wiele z nich było wystawianych w renomowanych galeriach na 
całym świecie. Już po śmierci artysty, paryski luwr zakupił do swoich zbiorów światowego 
dziedzictwa sporą kolekcję jego dzieł.

57
Ludwik Klimek
(1912 Skoczów – 1992 Nicea)

Panie syreny

olej, płótno, 50 × 65 cm,  
sygn. p.d.: KlIMeK

cena wywoławcza: 4 200 zł •
estymacja: 6 000 – 8 000 zł

56
Judyta Sobel
(1924 lwów – 2012 Nowy Jork)

Pejzaż

pastel, akwarela, papier, 26 × 35 cm,  
sygn. p.d.: 48 / Soblówna

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

Studiowała w latach 1947–50 w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi 
u Władysława Strzemińskiego i krótko była asystentką Stefana Wegnera. uczestniczyła 
w I Wystawie Sztuki Nowoczesnej w Krakowie. Po studiach wyjechała do Izraela, a na-
stępnie do Nowego Jorku, gdzie zamieszkała na stałe. W Polsce jej obrazy znajdują się 
w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi. twórczość Judyty Sobel trudno zamknąć w jednym 
nurcie malarstwa. W jej obrazach odnajdziemy tradycje malarskie z różnych okresów sztuki 
XX wieku. W początkowym okresie twórczości, czyli podczas studiów w łódzkiej PWSSP 
widać u artystki wyraźny wpływ mistrza Władysława Strzemińskiego. W latach 50. i 60. 
Judyta Sobel kontynuuje nurt postimpresjonizmu, czerpiąc z rozwiązań ekspresjonizmu 
van gogha i estetyzmu Henri Matisse’a. Malarstwo Judyty Sobel sytuuje się na pograniczu 
figuracji i deformacji, a jednocześnie zauważalna jest w tych płótnach subtelna, kobieca 
wrażliwość na otaczającą codzienność.
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58
Jerzy Duda-Gracz
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

Łagów – Stary Pejzaż, 1998 r.

olej, płyta, 60 × 80, sygn. l.d.: duda 
graCZ 2247/97 na odwrocie naklejka 
autorska: oBraZ 2247/ŁagÓW – StarY 
PeJZaŻ/teCHNIKa olej/WYMIarY 
60 × 80 roK 1998 uWagI 1 wernix IV 
198

cena wywoławcza: 96 000 zł •
estymacja: 130 000 – 150 000 zł

absolwent Państwowego liceum technik Plastycznych 
w Częstochowie. Studia na Wydziale grafiki w kato-
wickiej filii krakowskiej akademii Sztuk Pięknych 
ukończył w 1968 roku. W latach 1976–82 nauczał 
na macierzystym wydziale malarstwa i grafiki. W latach 
1992–2001 prowadził zajęcia w europejskiej akademii 
Sztuk w Warszawie. W późniejszym okresie, aż do 
śmierci, był pracownikiem Wydziału radia i telewizji 
im. K. Kieślowskiego uniwersytetu śląskiego w Katowi-
cach. Jerzy duda-gracz należy do najbardziej znanych 
współczesnych artystów polskich, rozpoznawalnych tak-
że za granicą. Jego prace pokazywano na całym świecie, 
gdzie budziły powszechne uznanie: m. in. w Stanach 
Zjednoczonych, Niemczech, Włoszech, Francji, anglii, 
austrii, Szwecji, rosji, Słowacji, Bułgarii, Japonii. 
W swoich pracach, które odznaczają się doskonałym 
warsztatem, nawiązywał do tradycji XIX-wiecznego 
malarstwa polskiego i twórczości takich artystów jak 
Józef Chełmoński, czy Jacek Malczewski. Z prawdziwie 
satyrycznym zacięciem obnażał przywary ludzkiej 
duszy i ciała. Bohaterami jego obrazów nierzadko byli 
mieszkańcy niewielkich miasteczek i zapadłych wsi. 
Podejmowane przez niego tematy zaczerpnięte z szarej 
rzeczywistości, rozgrywały się jednak zwykle w otoczeniu 
pięknej, typowo polskiej przyrody.
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59
Zdzisław Beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

Kompozycja

olej, dykta, 48,6 × 68,3 cm,  
sygn. g. śr.: BeKSIŃSKI 55
do obrazu dołączona opinia: Wiesława 
Banacha z 17.09.2002

cena wywoławcza: 150 000 zł •
estymacja: 200 000 – 300 000 zł

Malarz, rzeźbiarz, fotograf, rysownik i artysta posługujący się grafiką komputerową. W latach 
1947–1952 studiował na Wydziale architektury Politechniki Krakowskiej. twórczość Bek-
sińskiego można podzielić na dwa okresy: awangardowy, który trwał zaledwie przez kilka 
pierwszych lat, i drugi, podczas którego artysta wypracowuje właściwy dla swojej sztuki, 
rozpoznawalny przez odbiorców wizerunek. Początkowo zajmował się fotografią, tworzył m.in. 
kolaże, tzw. antyfotografie, a także abstrakcyjne reliefy i figury z metalu. Wczesne prace artysty 
realizowane były w konwencji informelu, malowane reliefowo, grubo kładzioną farbą. Na 
początku lat sześćdziesiątych w pełni oddał się malarstwu fantastycznemu, wizjonerskiemu, 
figuratywnemu, starannie malowanemu farbą olejną na płycie pilśniowej. Pierwszy okres 
tego malarstwa, pod wpływem mistycyzmu wschodniego, był pełen symboli, tajemniczych 
treści i katastroficznej, pełnej grozy atmosfery. W 1977 r. opuszcza Sanok i przenosi się na 
stałe do Warszawy. W latach osiemdziesiątych odszedł od „anegdoty”, odciągającej uwagę 
od czystej formy malarskiej i zwrócił się ponownie w kierunku wcześniejszych doświadczeń 
z malarstwem abstrakcyjnym, posługując się jednak nadal czytelną formą. Wystawiał we 
Francji, Niemczech i niemal wszystkich ważnych ośrodkach w Polsce. W 1999 r. Muzeum 
Historyczne przygotowało na zamku w Sanoku największą retrospektywną wystawę artysty. 
Muzeum Historyczne w Sanoku posiada również najbogatszą kolekcję dzieł artysty. Jesienią 
2011 roku zorganizowano dużą retrospektywę dwustu pięćdziesięciu prac z kolekcji anny 
i Piotra dmochowskich w domu Plastyka w Warszawie. od maja 2016 roku można oglądać 
obrazy Beksińskie – go z prywatnej kolekcji anny i Piotra dmochowskich w Miejskiej 
galerii Sztuki w Częstochowie, natomiast jesienią tego roku odbyła się inauguracja stałej 
wystawy 50 obrazów, 100 rysunków i 100 zdjęć artystycznych w Nowohuckim Centrum 
Kultury także ze zbiorów dmochowskich. ogromną wartością dla popularyzacji osoby 
Zdzisława Beksińskiego miała publikacja książki Magdaleny grzebałkowskiej „Beksińscy. 
Portret podwójny” oraz powstanie filmu „ostatnia rodzina” Jana a.P. Matuszyńskiego, za 
które otrzymał „Złote lwy” w 2016 roku.

„obraz przedstawia kompozycje abstrakcyjną podzielona na większe lub 
mniejsze, częściowo bardzo drobne prostokąty, różniące się od siebie fakturą 
powierzchni oraz tonem kolorystycznym. dominują akcenty czerwieni  błękitu, 
różu, ugrów i szarości. Faktura wydobyta szpachlą i nożem, uzupełniona 
zostaje psudo odpryskami. ten sposób działania był charakterystyczny dla 
twórczości Beksińskiego z drugiej połowy lat 50-tych.”  – fragment ekspertyzy 
Wiesława Banacha
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60
Edward Dwurnik
(1943 radzymin – 2018 Warszawa)

16-tu kontrabasistów, 2017

akryl, płótno, 46 × 55 cm,  
sygn. i dat. 2017/e. dWurNIK
do obrazu dołączono certyfikat autorski.

cena wywoławcza: 56 000 zł •
estymacja: 70 000 – 80 000 zł

Studiował w warszawskiej aSP w latach 1963–70. W czasie studiów, począwszy od 
1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem, w którym portretował miasta i miasteczka 
z perspektywy „ptasiego lotu”, w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło 
się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972–78 powstaje cykl Sportowcy, w którym 
przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki 
„Sport”. obrazy z cyklu Warszawa (1981 r), proroczo antycypowały wprowadzenie stanu 
wojennego w Polsce. W cyklu droga na Wschód (1989–1991) upamiętnił ofiary stalinow-
skiego komunizmu, w cyklu od grudnia do Czerwca (1990–1994) oddał pamięć ofiarom 
stanu wojennego w Polsce. W cyklu Niech żyje wojna! powstałym pod wrażeniem wojen na 
Kaukazie i Bałkanach artysta śle przesłanie – ostrzeżenie. autor ponad 3 tysięcy obrazów 
towarzyszących naszemu życiu od kilkudziesięciu lat, stanowiących swoistą, niepowtarzalną, 
artystycznie ujętą kronikę życia, obyczaju, materialnego i duchowego zapisu naszej kultury.
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61
Strumiłło Andrzej 
(1927 Wilno – 2020 Suwałki)

Mandala, 2008 r.

olej, płótno, 100 × 100 cm,  
sygn. i dat u dołu: a/Strumiłło/VII/2008

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

Był malarzem, grafikiem, rzeźbiarzem, fotografem, pisarzem i poetą. Studiował w Państwowej 
Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi u Władysława Strzemińskiego, a następnie na 
aSP w Krakowie, gdzie w 1950 roku uzyskał dyplom. W latach 1949–1953 pracował jako 
asystent na obu uczelniach. Między 1977 a 1980 rokiem pracował na stanowisku profesora 
krakowskiej aSP. Po przeprowadzce do Warszawy w 1956 roku rozpoczął współpracę 
z Polską Izbą Handlową, dla której projektował pawilony wystawiennicze, dzięki czemu mógł 
podróżować po świecie. W ciągu całej kariery artystycznej Strumiłło zwiedził wiele krajów, 
w których pobyt dokumentował cyklami rysunkowymi i fotograficznymi: Włochy, Japonię, 
Chiny, tajlandię, Indie, Nepal, Syrię, turcję, Syberię i Kaukaz. Był jednym z inicjatorów, 
a od 1977 roku także organizatorem, interdyscyplinarnych spotkań „Sztuka i środowisko” 
w Wigrach oraz Międzynarodowego Pleneru rzeźbiarskiego „Integrart”. W latach 1982–1984 
przebywał w Nowym Jorku, gdzie był kierownikiem pracowni graficznej przy sekretariacie 
oNZ. artysta obchodził 50-lecie pracy twórczej w Muzeum azji i Pacyfiku w Warszawie, gdzie 
urządzono wystawę jego rysunków z podróży po azji. Wystawy prac Strumiłły organizowano 
w wielu krajach europy i azji.

andrzej Strumiłło, który wielokrotnie bawił w Mongolii, który dobrze zna wiele innych krajów 
azji, którego pasjonują ludzie tego kontynentu, jego historia, sztuka i kultura, znakomicie 
uchwycił klimat i charakter lamajskiej symboliki, przetworzył ją i natchnął własną refleksją.

adam latusek, Z przeszłości Mongolii, Katalog, Muzeum azji i Pacyfiku,  
Warszawa 1981
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62
Tomasz Sętowski
(ur. 1961 Częstochowa)

Świta upadłego króla

akryl, płótno, 40 × 100 cm,  
sygn. l.d.: t.Sętowski, opisany  
i sygnowany na odwrocie: świta upadłego 
króla/studium rysunkowo-akrylowe/ 
tomek Sętowski
do obrazu dołączono certyfikat autorski.

cena wywoławcza: 40 000 zł •
estymacja: 55 000 – 70 000 zł

absolwent wydziału plastyki częstochowskiej WSP (obecnie akademia im. Jana długosza). 
tworzy w nurcie nazywanym na świecie „realizmem magicznym”. Pracuje i mieszka w rodzin-
nej Częstochowie oraz Sopocie. od 1998 roku jest obecny na rynku amerykańskim. W roku 
2005 rozpoczął współpracę z nowojorską CFM gallery, gdzie jego prace są prezentowane 
obok płócien Salvadora dali, leonor Fini, Michaela Parkesa. obrazy prezentuje również 
w innych miastach uSa m.in. San Francisco, Santa Fe. W latach 2006–2008 Sętowski 
z powodzeniem wystawiał swe prace w emiratach arabskich, m.in. w Burj al arab, abu dhabi 
Cultural Fundation i emirat towers. dzieła tomasza Sętowskiego (obrazy, rysunki oraz rzeźby) 
były prezentowane w trzech albumach – „teatr Magiczny” (2001 r.), „Muzeum Wyobraźni” 
(2003 r.), „dream Factory” (2017 r.), które ukazały się na rynku księgarskim nakładem 
wydawnictwa MuZa S.a. autor wielu plakatów, okładek wydawnictw muzycznych, okładek 
prasowych, kalendarzy. laureat wielu nagród, odznaczony również brązowym medalem 
„Zasłużony Kulturze gloria artis” nadanym w 2013 przez Ministra Kultury i dziedzictwa 
Narodowego. twórca „Muzeum Wyobraźni” – prywatnej galerii artysty będącej atrakcją 
turystyczną Częstochowy.

Tomasz Sętowski jest artystą malarzem, który, w szczególny sposób, 
łączy tradycje malarstwa fantastycznego z bardzo współczesną 
kreacją, bliską – w swym zasadniczym sensie – cyfrowo realizo-
wanej, wirtualnej rzeczywistości. Realność rzeczy i ludzi, którą 
wyobraża w obrazach, staje się w licznych jego pracach ciągiem 
zdarzeń jakby niekończącej się podróży – zbudowanej z wielości 
światów, zbliżonych do siebie sztuką swojego malarstwa. Sętowski 
tworzy tą różnorodnością światów konstrukcję, swoją konstrukcję 
wielu przestrzeni w jednym przygotowując w ten sposób pewną 
postmodernistyczną inscenizację, pełną obrazowych cytatów, 
zmiennych i ułamkowych, jakby zatrzymanych pod naszymi 
powiekami. Wypełniając szczelnie obraz wizjami o baśniowych 
cechach i tajemniczej atmosferze uzyskuje niesamowitą gęstość 
zawartych w nim treści (...).

Panek M., odyseja obrazów tomasza Sętowskiego,  
czyli malarski wehikuł czasu, w: tomek Sętowski.  

Malarski teatr zdarzeń, Częstochowa 1996, ss. 10-11.
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63
Eugeniusz Geppert
(1890 lwów – 1979 Wrocław)

Rapsod, 1976 r.

olej, płótno, 102 × 66 cm,  
sygn. p.d.: eugeniusz geppert/1976

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

Wykształcił się na aSP w Warszawie w latach 1958–64. dyplom obronił w 1964 roku 
w pracowni Stanisława Szczepańskiego. Zajmował się malarstwem sztalugowym, podej-
mując tematy pejzażowe i kompozycje figuralne, ale także grafiką, rysunkiem i projektami 
scenograficznymi. Wiele wystawiał w kraju i za granicą m.in. w Wiedniu, Pradze, Berlinie, 
Hamburgu, Brukseli, oslo, Nowej Zelandii, dusseldorfie, Nowym Jorku. Po 1970 artysta 
uczynił tematem swoich obrazów prawie wyłącznie Kazimierz dolny, odchodząc od swego 
dotychczasowego malarstwa, wywiedzionego z „nowej figuracji”. Kazimierskie tematy malował 
w jasnych, pastelowych tonacjach, nadając im łagodny, liryczny i wyidealizowany klimat. 
Sam będąc inwalidą, malując korzystał jedynie z prawej ręki.



119118 sopocki dom aukcyjny aukcja malarstwa polskiego

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

65
Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 tamże)

Widok na kościół  
św. Anny w Warszawie

akwarela, gwasz, papier,  
23 × 33 cm w świetle oprawy,  
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

cena wywoławcza: 5 000 zł •
estymacja: 6 500 – 8 000 zł

64
Aleksander Makowski
(1869–1924)

Na widzecie

olej, płótno naklejone na sklejkę, 
31,5 × 43 cm, sygn. p.d.: a.Makowski

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 4 000 zł
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66
Tadeusz Cieślewski
(1870 Warszawa-1956 tamże)

Tryptyk warszawski

akwarela, papier, 2 × 40 × 28,5 cm, 
40 × 43 cm w świetle oprawy,  
sygn. na każdym p.d.: t.Cieślewski

cena wywoławcza: 10 000 zł •
estymacja: 14 000 – 18 000 zł

edukację rozpoczął w warszawskiej Szkole rysunkowej u W. gersona i J. Kauzika. Później 
studiował w académie Vitti oraz u e. aman-Jeana i r. Collina w latach 1895–1896 w Pa-
ryżu. Krótko studiował w akademii w rzymie. Zamieszkał w Warszawie, gdzie aktywnie 
uczestniczył w tamtejszym życiu artystycznym. Nagrodzony w 1898 za serie pocztówek 
z widokami Warszawy srebrnym medalem. Był członkiem tZSP od 1906 oraz członkiem 
współzałożycielem stowarzyszenia Sztuka i rzemiosło, należał również do grupy Pro arte. 
Wiele wystawił, przede wszystkim w Warszawie. gros prac artysty uległo zniszczeniu w czasie 
powstania warszawskiego. W twórczości artysty, posługującego się głównie techniką akwareli, 
przeważają motywy miejskie, pejzażowe i martwe natury, rzadziej sceny rodzajowe i portrety.
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68
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Żyd grający na skrzypcach

olej, deska, 24,5 × 30,5 cm,  
sygn. p.d.: K. Szewczenko

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

67
Konstanty Szewczenko
(1910 Warszawa – 1991 tamże)

Portret mężczyzny z fajką

olej, tektura, 20,5 × 14,5 cm,  
sygn. l.d.: K. Szewczenko

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

W latach 1927–1928 studiował w Instytucie Sztuk Plastycznych w Warszawie. Następnie 
w latach 1928–1932 kontynuował naukę w warszawskiej aSP u Felicjana Kowarskiego 
i tadeusza Pruszkowskiego. Malował głównie obrazy sztalugowe – sceny rodzajowe i portrety. 
Zajmował się również scenografią: w latach 1934–35 współpracował z teatrem rozmaitości. 
Współpracował z wydawnictwem „atlas” we lwowie, z „Kurierem Porannym”. Jest autorem 
portretów Ignacego Mościckiego, edwarda rydza-śmigłego. Swoje prace prezentował na 
wystawach krajowych i zagranicznych.
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Wykształcił się na aSP w Warszawie w latach 1958–64. dyplom obronił w 1964 roku 
w pracowni Stanisława Szczepańskiego. Zajmował się malarstwem sztalugowym, podej-
mując tematy pejzażowe i kompozycje figuralne, ale także grafiką, rysunkiem i projektami 
scenograficznymi. Wiele wystawiał w kraju i za granicą m.in. w Wiedniu, Pradze, Berlinie, 
Hamburgu, Brukseli, oslo, Nowej Zelandii, dusseldorfie, Nowym Jorku. Po 1970 artysta 
uczynił tematem swoich obrazów prawie wyłącznie Kazimierz dolny, odchodząc od swego 
dotychczasowego malarstwa, wywiedzionego z „nowej figuracji”. Kazimierskie tematy malował 
w jasnych, pastelowych tonacjach, nadając im łagodny, liryczny i wyidealizowany klimat. 
Sam będąc inwalidą, malując korzystał jedynie z prawej ręki.

70
Stanisław Jan Łazorek
(1938 aksamanice – 
2000 Kazimierz dolny)

Widok z Kazimierza, 1988 r.

olej, płótno, 54 × 65 cm,  
sygn. i dat. p.d.: ŁaZoreK 88

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 5 000 – 7 000 zł

69
Tadeusz Kokietek
(1920–1982)

Przygotowania do szabatu

olej, płótno, 60,5 × 50,5 cm,  
sygn. p.d.: tKokietek

cena wywoławcza: 5 500 zł •
estymacja: 8 000 – 10 000 zł

Malarz samouk, swoje pierwsze sukcesy w malarstwie osiągał w okresie 20-lecia mię-
dzywojennego. W 1938 dostał nagrodę Ministerstwa Wyznań i oświecenia Publicznego 
za obraz „Bitwa pod Machnówką”, prezentowany w Narodowej galerii Sztuki Zachęta. 
Współpracował z „expressem Ilustrowanym”. Ponadto ilustrował książki. W 1950 został 
członkiem i współzałożycielem (wraz z antonim Wipplem i Jadwigą Przeradzką) okręgu 
Łódzkiego Związku Polskich artystów Plastyków. Współpracował z artystami takimi jak: 
Marian Jeschke i Konstanty Mackiewicz.
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Samuel obodowski rozwijał swoją karierę artystyczną w latach 1910–1920 r, gdy wy-
emigrował do Francji. Zetknął się tam z silnym rozwojem nowych prądów artystycznych: 
postimpresjonizmu, ekspresjonizmu i kubizmu. echa tych przemian są widoczne w stylistyce 
prac obodowskiego. Charakterystyczne dla malarza mariny i pejzaże są malowane impastowo 
i świetliście, natomiast w wedutach – budynkach widzimy wpływy kubizmu.

72
Samuel Obodowski
(1892 Berszad na ukrainie – 1963 tel 
awiw)

Leśna kapliczka

olej, karton, 57 × 49 cm,  
sygn. p.d.: S.oBodoWSKI

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

71
Jerzy Karszniewicz
(1878 tarnów – 1945 Kraków)

Pejzaż z wozem

olej, deska, 31 × 45 cm,  
sygn. l.d.: Jerzy Karszniewicz

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

Studiował w krakowskiej aSP w latach 1895–1901 u F. Cynka, J. Malczewskiego i J. Mehof-
fera. Należał tez do uczniów J. Stanisławskiego, który wywarł ogromny wpływ na późniejszą 
twórczość artysty. Naukę kontynuował w paryskiej École des Beaux-arts u J. l. gérôme’a. 
Był członkiem cechu „Jednoróg”, grupy „Zero” i Powszechnego Związku artystów Polskich 
Niezależnych. uczestniczył w wielu wystawach w krakowskim tPSP, w warszawskiej 
Zachęcie, w Poznaniu, czy we lwowie. Pierwsza indywidualna wystawa artysty miała 
miejsce w 1933 roku w tPSP w Krakowie. twórczość Karszniewicza to przede wszystkim 
malarstwo pejzażowe, przeważnie ukazujące widoki okolic Krakowa. Malował szerokimi 
i miękkimi plamami barwnymi, zazwyczaj na niewielkich formatach.
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odbył studia artystyczne w akademii wiedeńskiej oraz w latach 1917–1921 w krakowskiej 
pracowni J. Mehoffera. Studiował też filozofię na uniwersytecie Jagiellońskim. Po studiach 
pracował jako nauczyciel rysunku w Państwowej Szkole Przemysłu w Bielsku. Związany był 
ze środowiskiem artystycznym Krakowa. odbył liczne podróże po świecie. Na przełomie lat 
50-tych i 60-tych przebywał często na wybrzeżu helskim, utrwalając jego widoki w technice 
akwareli. Chętnie malował też polskie góry. Poza pejzażem, przedstawieniami zwierząt 
i kwiatów, malował portrety, sceny rodzajowe, kompozycje religijne oraz symboliczne. 
Wykonywał polichromie i witraże

74
Adam Bunsch
(1896 Kraków – 1963 tamże)

Widok z przedmieścia, 1924 r.

olej, płótno, 49,5 × 58,5 cm,  
sygn. l.d.: adam Bunsch 1924,  
na odwrociu pejzaż z zabudowaniami

cena wywoławcza: 3 400 zł •
estymacja: 4 500 – 6 000 zł

73
Maria Dziopak
(ur. 1954)

Podwórko na Miodowej, 1991 r.

olej, płótno, 62 × 50 cm  
w świetle opracy, sygn. i dat. p.d.:  
M. dZIoPaK 1991 opisany na odwrocie: 
MarIa dZIoPaK – „PodWÓrKo  
MIodoWa 17”/KraKÓW 1991

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

absolwentka uniwersytetu śląskiego (dyplom uzyskała w 1978 roku). uprawia malarstwo 
olejne, maluje głównie pejzaże. Nazywana jedynym żyjącym polskim impresjonistą, który 
pracuje w naturze. autorka licznych wystaw indywidualnych w kraju i na świecie. W twórczo-
ści artystki można wyróżnić dwa nurty tematyczne. Pierwszy – to baśniowy świat ogrodów, 
pełen słońca i cienia, spokoju, zadumy i subtelności – to południe europy, kraje Bliskiego 
Wschodu, ale także Polska, turcja czy rosja. drugi – bardziej agresywny, zainspirowany 
pejzażem angielskim i norweskim – to mocna kolorystyka, drapieżne, pełne światłocieni formy. 
uczestniczka wielu wystaw, zarówno indywidualnych, jak i zbiorowych, w kraju i za granicą.
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75
Henryk Kozakiewicz
(1936–1985)

Pejzaż

olej, płótno, 58 × 75 cm,  
sygn. l.d.: H. Kozakiewicz

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

absolwent akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, którą ukończył w 1961 roku. dyplom 
uzyskał w pracowni prof. K. tomorowicza. artysta przyjął surrealistyczną stylistykę, która 
dominuje w jego pracach powstających od czasów studenckich. Brał udział w wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju (Salon debiutów w 1966 roku, Zachęta, dom artysty 
Plastyka w Warszawie) oraz za granicą (w latach 60. wystawiał w danii wraz z „grupą 7”).

Z L E C E N I E  L I C Y TAC J I
AukcjA MAlArstwA Polskiego 

wArszAwA, 8 lutego 2023 r., godz. 19
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 lub e-mailem: warszawa@sda.pl, aleksandra.pawlikowska@sda.pl) do siedziby SDA nie później niż 
do godziny 12 w dniu aukcji. Płatność za wylicytowane prace można uregulować gotówką lub kartą w galerii oraz przelewem: 
Santander Bank Polska SA: 67 1090 1883 0000 0001 0367 9559

Imię i nazwisko  _______________________________________________________________________________________________________

Dokładny adres  ______________________________________________________________________________________________________ 

Telefon, fax, e-mail  ______________________________________________________________________________________________________

NIP (dla firm)  ____________________________________________ pesel  _______________________________________________________     

Nr dowodu osobistego  _________________________________________________________________________________________________ 

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 lub pocztą: 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 Regulamin Sprzedaży Aukcyjnej Sopockiego Domu Aukcyjnego opublikowany w katalogu aukcyjnym, 
2)  zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z niniejszym Regulaminem, 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. droit 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



I PosTANowIENIA wsTęPNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa 
w Aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolek-
cjonerskie, powierzone Sopockiemu Domowi Aukcyjnemu Sp. z o.o. 
w celu ich sprzedaży.

II DEfINICJE
Dom Aukcyjny – Sopocki Dom Aukcyjny Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie 
przy ul. Bohaterów Monte Cassino 43, zarejestrowany w rejestrze 
przedsiębiorców pod numerem 538348.
Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem 
sprzedaży.
Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.
Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
Nabywca – Uczestnik Aukcji, który w trakcie licytacji Obiektu, złoży 
najwyższą ofertę przyjętą przez Aukcjonera, w wyniku czego pomiędzy 
nim a Domem Aukcyjnym zawarte zostaje umowa sprzedaży lub warun-
kowa umowa sprzedaży.
Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Sopocki Dom Aukcyjny do 
prowadzenia Aukcji.
Aukcja – zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na 
składaniu Domowi Aukcyjnemu na zasadach i warunkach określonych 
w niniejszym Regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych 
Obiektów przez Licytujących, w której zwycięski Nabywca jest zobowią-
zany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.
Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający 
opisy Obiektów wystawionych na sprzedaż na Aukcji.
stan Obiektu – przedstawiony przez Dom Aukcyjny opis Obiektu, 
z zastrzeżeniem, że nie prezentuje on pełnego stanu zachowania danego 
Obiektu. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że Obiekt 
jest wolny od wad i uszkodzeń. Jeśli Obiekt sprzedawany jest w ramie, 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za jej stan.
Wystawa przedaukcyjna – wystawa Obiektów bezpłatnie dostępna dla 
oglądających, w galeriach przygotowujących daną Aukcję.
Cena wywoławcza – kwota, od której rozpoczyna się licytacja Obiektu.
Estymacja – wartość szacunkowa Obiektu podana na postawie aktual-
nych rynkowych notowań przedmiotów analogicznych do licytowanego. 
Licytacja zakończona w przedziale Estymacji lub powyżej jej górnej 
granicy jest transakcją ostateczną i skutkuje zawarciem prawnie wiążącej 
umowy sprzedaży pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym. W ramach 
Estymacji nie są zawarte Opłaty aukcyjne i opłaty dodatkowe.
Opłata aukcyjna – opłata w wysokości 20% doliczana do kwoty, na 
której zakończyła się licytacja Obiektu, stanowiąca wynagrodzenie Domu 
Aukcyjnego z tytułu przeprowadzonej Aukcji. Jest częścią końcowej ceny 
Obiektu. 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 (VAT marża).
Cena zakupu – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem wraz 
z Opłatą aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit 
de suite).
Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt 
może zostać sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem 
Aukcyjnym i Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona 
osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży 
warunkowej, co ogłasza prowadzący Aukcję po uderzeniu młotkiem.
Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku gdy kwota wylicytowana 
jest niższa niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaofero-
wał najwyższą cenę, jest zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję 
informuje o tym po przybiciu młotkiem. Transakcja dochodzi do skutku, 
jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu po cenie niższej niż 
gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny gwarancyjnej. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do skutku, 
a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.
legenda – poniższa legenda wyjaśnia symbole, które można znaleźć 
w 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 doliczana jest opłata wynikającą z tzw. droit de suite, 

tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia 
z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy 
dzieł.

III sPrZEDAż AukCYJNA

1. ObieKTy prZeZNaCZONe dO liCyTaCji
Wszystkie Obiekty zaprezentowane w Katalogu aukcyjnym przeznaczone 
są do sprzedaży na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 
W każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez sto-
sowny aneks do Katalogu bądź ogłoszenie podane do wiadomości przez 
Aukcjonera przed rozpoczęciem Aukcji na sali aukcyjnej.
 Przedmiotem Aukcji są Obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez 
Sprzedających (Dom Aukcyjny występuje tu jako zastępca pośredni 
działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnio-
nego do rozporządzenia Obiektem) lub stanowiące własność Domu 
Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego wystawione na 
Aukcję Obiekty stanowią jego własność, bądź też Sprzedający ma prawo 
do rozporządzania nimi. Ponadto Obiekty te nie są objęte jakimkolwiek 
postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek 
roszczeń osób trzecich.
 Każdy Obiekt katalogowy objęty jest profesjonalną wyceną oraz szcze-
gółowym opisem katalogowym przygotowanym przez Dom Aukcyjny. 
Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświad-
czenia i fachowej wiedzy jego pracowników oraz współpracujących 
ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie 
opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw i bibliografii 
przedstawione informacje mogą być niewyczerpujące, a w niektórych 
przypadkach pewne fakty odnoszące się do kolejnych właścicieli, ekspo-
zycji oraz publikacji, w ramach których Obiekt był prezentowany, mogą 
być nieujawnione. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub 
łączenia Obiektów oraz do ich wycofania z Aukcji bez podania przyczyn, 
także w trakcie jej trwania.
 Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera 
wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na Aukcji są podawane w polskich 
złotych.

2. auKCja

A. Rejestracja na Aukcję

/// liCyTaCja OsObisTa
Warunkiem udziału w Aukcji jest zaakceptowanie przez Licytującego 
treści zawartych w niniejszym Regulaminie w całości i bez jakichkolwiek 
zastrzeżeń.
 Wszyscy Licytujący muszą zarejestrować się przed Aukcją, dostarczyć 
wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji (imię i na-
zwisko Licytującego, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń 
i korespondencji, numer dokumentu tożsamości), okazać dokument 
potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) oraz odebrać 
tabliczkę z numerem licytacyjnym. W przypadku powzięcia uzasadnio-
nych wątpliwości co do tożsamości Licytującego lub możliwości zawarcia 
przez niego ważnej umowy sprzedaży, Dom Aukcyjny ma prawo poprosić 
Licytującego (np. w celu sprawdzenia jego wypłacalności, poświadczenia 
jego tożsamości lub w celu uniknięcia fałszerstwa) o przedstawienie 
dodatkowych dokumentów, pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich lub określić sumę wadium, jaką powinien uiścić Licytujący celem 
zabezpieczenia. Dane osobowe Licytującego są informacjami poufnymi 
i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia niektórych osób do 
udziału w Aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, jeżeli zachodzi niewyjaśniona 
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wątpliwość co do ich tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej 
umowy sprzedaży, zachodzi podejrzeniemożliwości popełnienia czynu 
zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może zakłocać 
prawidłowy przebieg Aukcji.

/// ZleCeNie liCyTaCji Z limiTem i liCyTaCja TelefONiCZNa
Dla wygody Licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w Aukcji oso-
biście, Dom Aukcyjny realizuje pisemne zlecenie licytacji z limitem oraz 
zlecenia licytacji telefonicznej. W takim przypadku nieobecni Licytujący 
powinni wypełnić formularz „zlecenia licytacji”, który można znaleźć 
w Katalogu, na stronie internetowej Domu Aukcyjnego lub otrzymać 
w galeriach Domu Aukcyjnego.
 W przypadku, gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
z limitem, wskazuje on pozycje, które mają być w jego imieniu licyto-
wane wraz z maksymalną oferowaną kwotą. Kwoty wskazane przez 
Licytującego w zleceniu licytacji nie zawierają opłaty aukcyjnej i opłat 
dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz być zgodne 
z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli 
postąpień, zostanie ona obniżona. Aukcjoner nie zaakceptuje zlecenia 
licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której Dom 
Aukcyjny może zrealizować zlecenie.
 Dom Aukcyjny dołoży starań, aby Licytujący 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 przypadku dwóch lub większej liczby zleceń z takim 
samym limitem decyduje kolejność zgłoszeń.
 W przypadku gdy Licytujący zdecyduje się złożyć zlecenie licytacji 
telefonicznej wskazuje on pozycje z Katalogu Aukcji, które mają być 
licytowane z nim telefonicznie wraz z numerem lub numerami telefonu, 
na który będą dzwonić pracownicy Domu Aukcyjnego podczas Aukcji.
 Wszystkie zlecenia licytacji z limitem oraz licytacji telefonicznej wraz 
z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym weryfikację danych 
osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem lub e-mailem) albo 
dostarczone osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 24 
godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Dostarczone później zlecenia mogą 
nie być zrealizowane.
 Licytacja telefoniczna może być nagrywana, a złożenie zlecenia jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy telefonicz-
nej. 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.
 Usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega dodatkowej 
opłacie. Dom Aukcyjny zobowiązuje się dochować należytej staranności 
w realizacji zleceń, nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezrealizowa-
nie takiej oferty, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie 
po stronie Domu Aukcyjnego.

/// liCyTaCja ONliNe
Osoby zainteresowane licytacją online za pośrednictwem platformy 
licytacyjnej Domu Aukcyjnego (live.sda.pl) oraz aplikacji mobilnej muszą 
zarejestrować się za pomocą strony live.sda.pl podając swoje imię i na-
zwisko, adres email, numer telefonu, adres do rozliczeń i korespondencji 
oraz dane karty kredytowej (potrzebne do weryfikacji tożsamości i obsługi 
płatności). Dodatkowo fotokopia dokumentu tożsamości umożliwiającego 
weryfikację danych osobowych powinna zostać przesłana e-mailem 
albo dostarczona osobiście do galerii Domu Aukcyjnego przynajmniej 
24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. Po pozytywnej weryfikacji 
przez pracownika Domu Aukcyjnego Licytujący może uczestniczyć za 
pośrednictwem Internetu na bieżąco w licytacji Obiektów aukcyjnych 
na tych samych zasadach jak podczas licytacji osobistej.

/// ODPOWIEDZIALNOść LICytUJąCEgO
Podczas licytacji, zarówno osobistej, online, telefonicznej, jak i po-
przez złożenie zlecenia licytacji z limitem, Licytujący bierze osobistą 
odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane Obiekty, chyba że przed 
rozpoczęciem Aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na piśmie (pod 
rygorem nieważności) z Sopockim Domem Aukcyjnym, że oferent jest 
pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej zaakceptowanej przez 
Sopocki Dom Aukcyjny.

B. Przebieg Aukcji

/// PRZyJmOWANIE OfERt OD LICytUJąCyCh
Licytację rozpoczyna i prowadzi Aukcjoner. Wyczytuje on Obiekty, 
decyduje o kolejnych postąpieniach, wskazuje Licytujących, ogłasza 
zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Licytujący mają prawo 
podczas licytacji składać swoje oferty. Zakończenie Aukcji Obiektu 
następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży lub Umowy sprzedaży 
warunkowej pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującym, który zaofe-
rował najwyższą cenę przyjętą przez Aukcjonera.
 W przypadku powstania błędu albo zaistnienia sporu co do wyniku 
Aukcji, Aukcjoner może ponownie zaoferować Obiekt do sprzedaży 
(również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem). W takiej sytuacji 
Aukcjoner może także podjąć wszelkie inne działania, które uzna za 
racjonalne i stosowne do zaistniałych okoliczności. Jeżeli jakikolwiek 
spór dotyczący wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży 
w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.
 Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej 
zgłoszonych przez uczestników Aukcji Obiektów. W takiej sytuacji nu-
mery Obiektów powinny być przed Aukcją zgłaszane obsłudze Domu 
Aukcyjnego.
 Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg Aukcji za pomocą urządzeń 
rejestrujących obraz i dźwięk.

/// CENy gWARANCyJNE
Niektóre Obiekty na Aukcji mogą być oferowane z zastrzeżeniem Ceny 
gwarancyjnej. W celu osiągnięcia Ceny gwarancyjnej Obiektu Aukcjoner 
i pracownicy Sopockiego Domu Aukcyjnego mogą składać w trakcie 
licytacji oferty w imieniu Sprzedawcy, bez wskazania, że czynią to w jego 
imieniu. Może to następować przez składanie następujących po sobie 
ofert licytacyjnych, bądź też ofert w odpowiedzi na oferty składane 
przez innych Licytujących. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany Obiekt 
Aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

/// LICytACJA W JęZykU ANgIELSkIm
Na specjalne życzenie Licytującego 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.

/// tABELA POStąPIEń
Licytacja rozpoczyna się od Ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpie-
nia podaje według poniższej tabeli. 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

/// SPRZEDAż POAUkCyJNA
Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży 
poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie 
zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura 
sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, 
stosowanym odpowiednio.

3. PłAtNOśCI

A. Czas i formy płatności
Licytujący, który w wyniku przyjęcia jego Oferty przez Aukcjonera zawarł 
z Domem Aukcyjnym umowę sprzedaży, jest zobowiązany do zapłaty 



ceny powiększonej o Opłatę aukcyjną i ewentualnie opłaty dodatkowe 
za zakupione Obiekty w terminie 14 dni od dnia Aukcji. Ww. obowiązek 
jest niezależny od uzyskania pozwolenia na eksport czy otrzymania innych 
pozwoleń. W sytuacji zawarcia j Umowy sprzedaży warunkowej termin 
ten biegnie od chwili poinformowania Nabywcy przez Dom Aukcyjny 
o zaakceptowaniu jego oferty przez Sprzedającego.
 Dom Aukcyjny jest uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych 
za opóźnienie w płatności.
 Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta 
płatnicza (Dom Aukcyjny akceptuje płatności kartami Master Card i VISA) 
oraz przelew na rachunek bankowy (na konto galerii organizującej Aukcję).

B. Opłata aukcyjna i opłata droit de suite
Do kwoty wylicytowanej doliczana jest Opłata aukcyjna oraz opłaty 
dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych Obiektu. Opłata au-
kcyjna stanowi część końcowej ceny Obiektu i wynosi 20%. Obowiązuje 
ona również w sprzedaży poaukcyjnej. Do opłat dodatkowych zalicza 
się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa twórcy i jego 
spadkobierców do otrzymywania 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 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 ta ustalana jest przy 
zastosowaniu średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu 
poprzedzającym dzień Aukcji lub – w przypadku odbycia aukcji w w dniu 
przypadającym po dniu, w którym nie są publikowane średnie kursy walut 
NBP – przy zastosowaniu ostatniego średniego kurus euro opublikowa-
nego przez NBP przed dniem aukcji.

C. Przeniesienie prawa własności Obiektu
Własność zakupionego Obiektu nie przejdzie na Nabywcę, dopóki Dom 
Aukcyjny nie otrzyma pełnej Ceny zakupu za Obiekt, w tym Opłaty 
aukcyjnej. Dom Aukcyjny nie jest zobowiązany do przekazania posia-
dania ani dzierżenia Obiektu Nabywcy do chwili przeniesienia na niego 
własności Obiektu. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Nabywcy nie jest 
równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na niego ani 
zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny zakupu.

D. Płatność w innych walutach
Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne 
życzenie Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu 
wymiany walut, Dom Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności 
w euro lub dolarach amerykańskich. Wartość transakcji opłacanej w innej 
walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną 
w wysokości 1% Ceny zakupu.

4. Odbiór ZaKupu

A. Odbiory w galeriach Sopockiego Domu Aukcyjnego
Odbiór wylicytowanych Obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty 
pełnej Ceny zakupu oraz uregulowaniu innych płatności wobec Domu 
Aukcyjnego. Gdy tylko wszystkie wymagania zostaną spełnione, Nabywca 
powinien skontaktować się z galerią Domu Aukcyjnego organizującą 
Aukcję, aby umówić się na odbiór Obiektu.
 Przed przekazaniem Obiektu Nabywcy lub jego przedstawicielowi, 
Dom Aukcyjny będzie wymagał okazania dowodu potwierdzającego 
tożsamość. Przedstawiciel dodatkowo powinien posiadać pisemne, pod 
rygorem nieważności, upoważnienie od Nabywcy.
 Nabywca powinien odebrać zakupiony Obiekt w terminie 30 dni 
od daty Aukcji. Po tym terminie Dom Aukcyjny może przesłać wylicy-
towane Obiekty do magazynu zewnętrznego, a Nabywca obciążony 
zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat 
będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości 

Obiektów. Zaakceptowanie niniejszego Regulaminu równoznaczne jest 
z zaakceptowaniem regulaminów lub ogólnych warunków świadczenia 
usług podmiotu odpowiedzialnego za transport i magazynowanie.
 Po upływie 30 dni od daty Aukcji na Nabywcę przechodzi ryzyko 
utraty i uszkodzenia nieodebranego Obiektu, a także ciężary związane 
z Obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. Dom Aukcyjny odpowiada 
względem Nabywcy za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia Obiektu 
jedynie do wysokości Ceny zakupu Obiektu.

b. Transport
Dla wygody Nabywcy Dom Aukcyjny może zaoferować podstawowe 
opakowanie Obiektu umożliwiające odbiór osobisty.
 Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może pomóc w kon-
takcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką 
dzieł sztuki. Każde takie zlecenie odbywa się na odpowiedzialność 
Nabywcy i 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 Domu Aukcyjnego 
organizującą Aukcję, przynajmniej 24 godziny przed planowanym 
odbiorem Obiektu.

C. Pozwolenie na wywóz i dokumenty wywozowe
W wypadku niektórych Obiektów przepisy prawa wymagają dodat-
kowych pozwoleń na wywóz poza granice kraju. Kwestię tę reguluje 
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 odpowied-
nich 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 uza-
sadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej 
Ceny zakupu za obiekt.

D. Zagrożone gatunki
Przedmioty wykonane z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo 
zawierające m.in. koralowiec, skórę krokodyla, kość słoniową, kość 
wielorybia, róg nosorożca, skorupę żółwia, niezależnie od wieku, 
procentowej zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub 
certyfikatów przed wywozem. 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 opóź-
nienia w uiszczeniu pełnej Ceny zakupu za Obiekt. Obiekty tego typu 
zostały oznaczone symbolem „•” opisanym w Legendzie. Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w oznaczeniu 
przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub 
regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.

5. BRAk PłAtNOśCI
W przypadku gdy Nabywca w terminie 14 dni roboczych od daty Aukcji 
nie uiści całej Ceny zakupu (zawierającej Opłatę aukcyjną i ewentualne 
Opłaty dodatkowe) Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich 
praw może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych:
–  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub w innym miejscu 

na ryzyko i koszt klienta;
–  odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty 

na poczet pokrycia szkód;
–  odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie 

pod warunkiem uiszczenia wadium;
–  naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia 

zapłaty pełnej Ceny zakupu;
–  odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną 

minimalną ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej 
Aukcji zostanie sprzedany za kwotę niższą niż Cena zakupu, za którą 
Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca pozostający w zwłoce będzie 
zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami przeprowadzenia 
dodatkowej Aukcji;

–  wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania 
zaległości;

–  potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wie-
rzytelności wobec tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

–  podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

IV INforMACJE oGóLNE

1. daNe OsObOwe
Dom Aukcyjny, w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami 
prawnymi związanymi z przeprowadzeniem Aukcji może wymagać od 
Licytujących podania danych osobowych lub w niektórych przypadkach 
(np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta 
lub w celu uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o Licytującym od osób 
trzecich. Dom Aukcyjny może również wykorzystać dane osobowe 
dostarczone przez Licytującego, za jego zgodą, w celach marketingo-
wych, dostarczając materiały o Obiektach, usługach bądź wydarzeniach 
organizowanych przez Dom Aukcyjny.
 W zakresie przetwarzania danych osobowych, zastosowanie znajdują 
postanowienia klauzuli informacyjnej dostępnej pod adresem: sda.pl. 
Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Licytujcy potwierdza, że 
zapoznał się z ww. klauzulą i nie wnosi do niej uwag.

2. OgRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOśCI
Dom Aukcyjny wyłącza wszelkie gwarancje inne niż zawarte w niniejszym 
Regulaminie w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.
 Całkowita odpowiedzialność Domu Aukcyjnego jest ograniczona 
wyłącznie do Ceny zakupu zapłaconej przez Nabywcę. Dom Aukcyjny 
nie bierze odpowiedzialności wobec Nabywcy za szkody przewyższające 
Cenę zakupu, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako 
bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Dom 
Aukcyjny nie jest zobowiązany do zapłaty odsetek od Ceny zakupu.
 Dom Aukcyjny nie jest odpowiedzialny za przejęzyczenia lub pomyłki 
pisemne w informacjach podanych klientom oraz nie ponosi odpowie-
dzialności wobec żadnego Licytującego za błędy w trakcie prowadzonej 
Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą Obiektu.
 Dom Aukcyjny nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Domu 
Aukcyjnego wobec Nabywcy, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa 
bądź świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.

3. WARUNkI POtWIERDZENIA AUtENtyCZNOśCI
Autentyczność Obiektu to w rozumieniu powyższego Regulaminu 
właściwe podanie autorstwa Obiektu i prawidłowe jego datowanie. 
Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektów zaprezento-
wanych w Katalogu na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Dom Aukcyjny 
z poniższymi zastrzeżeniami:
 Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności Obiektu jedynie 
bezpośredniemu Nabywcy Obiektu. 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 oddziały-
wania stylu danego artysty, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone 
jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego z nastę-
pujących 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 wydawania Katalogu bądź w tamtym czasie były uznawane 
za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne, albo według wszelkiego 
prawdopodobieństwa mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę 
wartości Obiektu.

4. reKlamaCje
Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami 
prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową 
Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania Obiektu. Wobec 
osób niebędących bezpośrednimi Nabywcami na Aukcji Dom Aukcyjny 
nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne 
zakupionych Obiektów

5. prawa auTOrsKie
Sprzedający nie przekazują wraz z Obiektem prawa autorskiego ani 
prawa do reprodukowania Obiektu.
 Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych 
z Obiektem, sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając 
zawartość Katalogów, stanowią własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą 
być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne osoby bez uprzedniej 
pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

6. OBOWIąZUJąCE PRZEPISy PRAWA
Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie 
interpretowany.
 Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą 
umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem 
Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem 
niniejszego Regulaminie.
 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana 
przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, pod-
legającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą 
lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal 
uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący 
działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem 
ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny 
sens pierwotnego zapisu.
 Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:
–  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

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

–  ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego 
z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego 
dobra kultury RP

–  ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz 
finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) – Dom 
Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców 
dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

V PosTANowIENIA końCowE
1.  Niniejszy Regulamin wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy 

stronami w odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.
2.  Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres 

Domu Aukcyjnego Powiadomienia kierowane do Nabywców będą 
przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do Domu Aukcyjnego.

3.  Jeśli jakiekolwiek z postanowień Regulaminu okazałoby się nieważne, 
bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowie-
nia będą nadal obowiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wyko-
nywaniu praw wynikających z Regulaminu nie oznacza zrzeczenia się 
praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla obowiązywalności 
całości bądź części z postanowień powyższego Regulaminu.
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Monika Wyrwicka, Nothing to lose, 
olej, płótno, 100 × 100 cm, 2021

31 AUKCJA SZTUKI XXI WIEKU® 
11 mArCA 2023 
SopoCKI Dom AUKCyJny • GALErIA moDErn
UL. BoHATErÓW monTE CASSIno 43 • SopoT

AUKCJA KoLEKCJonErSKA 25 MarCa (SoBota) 2023
 
W SIedZIBIe SoPoCKIego doMu auKCYJNego

SoPot, ul. BoH. MoNte CaSSINo 43

AukcjA sztuki wsPÓŁczesNej

Jan Dobkowski (ur. 1942), Kobieta pączkująca, 1984, akryl, płótno, 60 × 80 cm 
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00-363 Warszawa
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warszawa@sda.pl
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80-827 gdańsk
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redakcja i opracowanie katalogu: ewa tokarzewska, aleksandra Pawlikowska korekta: Iwona Kozicka, aleksandra Kalina

 

zdjęcia: Jarosław Nienartowicz, robert Wancerz 

 

opracowanie graficzne: Jędrzej Łoś, activa Studio  druk: artdruk Zakład Poligraficzny, Kobyłka

PrzYjMujeMY DziełA SzTuKi (W TyM prAce NA pApierze) i rzeMioSło ArTySTyczNe  

NA Aukcje w 2023 r.  informacje telefonicznie: 22 828 96 98
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Kobiety w sztuce 
ArtystKi, KoleKcjonerKi, muzy

Bolesław szańkowski (1873 Pogwizdowo – 1953 Fischbachau/Bawaria), Portret Hermine Bosetti, 1900,  
olej, płótno naklejone na płytę, 74 × 64 cm, sygn. i dat. l.b.: B. szańkowski /1900,  na odwrocie oprawy  

odręczny napis: Hermine Bosetti / kammersangerin am / HoFTHeaTeT / geM. v. Baron sZankowski / 1900.
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