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1

Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

aRaBski sPRZedaWca 

pastel/papier, 73 x 53 cm 

sygnowany l. d.: 'F.m. Wygrzywalski'

Był absolwentem akademii sztuk Pięknych 

w monachium (klasa k. marra i L. Hetericha) 

oraz académie julian w Paryżu. Po ukończeniu 

studiów zamieszkał w Rzymie, a w 1908 r. 

powrócił do rodzinnego Lwowa, gdzie 

pracował w teatrze jako inspektor sceny oraz 

współpracował z Tygodnikiem ilustrowanym. 

od 1901 r. wystawiał w TPsP w krakowie. Znany 

jest także jako grafik, ilustrator i projektant 

kostiumów teatralnych. malował obrazy 

o tematyce rodzajowej, portrety i autoportrety, 

często fantastyczne przedstawienia morskich 

nimf. największym uznaniem wśród 

kolekcjonerów cieszą się jego serie pejzaży 

nadmorskich i scen z rybakami oraz sceny 

orientalne, do których ciągle powracał po 

podróży do egiptu w 1906 r.

Cena wywoławcza:  8 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000
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2

Zofia Stryjeńska
(1891 kraków – 1976 Genewa)

cHŁoPiec Z FLeTem

kredka, gwasz/papier, 54 x 48 cm

sygnowany p. d.: 'Z. sTRyjeŃska'

LiTeRaTuRa: katalog wystawy, muzeum 

narodowe w krakowie X. 2008 – i. 2009, nr kat. 

iii.i.31.3, s. 316 (il.)

jedna z najwybitniejszy artystek polskich 

1 połowy XX w. Była żoną architekta Tadeusza 

stryjeńskiego. W 1909 r. rozpoczęła naukę 

w szkole malarskiej dla kobiet marii niedzielskiej. 

W 1911 r. przebrana za chłopca, jako Tadeusz 

Grzymała rozpoczęła studia malarskie 

w monachium (w tym czasie do tamtejszej 

akademii nie przyjmowano kobiet). Po roku 

rozpoznana przez kolegów opuściła monachium 

i wróciła do krakowa. W 1918 r. wstąpiła do 

Warsztatów krakowskich jako projektantka 

zabawek i autorka tek graficznych. W latach 

1921–1927 mieszkała w Zakopanem, gdzie jej 

mąż pracował jako dyrektor szkoły Przemysłu 

drzewnego. Po rozwodzie w 1927 r. przeniosła 

się do Warszawy. W 1938 r. otrzymała kilka 

zamówień z polskiego ministerstwa spraw 

Zagranicznych, m.in. na kilim dla cesarza 

japonii Hirohito. Wzięła udział w dekoracji 

wnętrz polskich statków pasażerskich: 

"Batorego" i "Piłsudskiego". Wykonała także 

freski w muzeum Techniczno-Przemysłowym 

w krakowie (1917 r.), polichromię sal w baszcie 

senatorskiej na Wawelu (1917 r.) i dekoracje 

wnętrza winiarni Fukiera w Warszawie. 

jako członek stowarzyszenia artystów 

Polskich Rytm (od 1922 roku) wzięła udział 

w międzynarodowej Wystawie sztuki 

dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku, zdobiąc salę 

główną polskiego pawilonu zaprojektowanego 

przez j. czajkowskiego sześcioma panneaux 

przedstawiającymi Rok obrzędowy w Polsce. 

Cena wywoławcza:  10 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000
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3

Władysław Skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

uLicZka, ok. 1920 R.

akwarela/papier, 34,5 x 48 cm

sygnowany l. d.: 'W. skoczylas'

studiował w Wiedniu, w krakowskiej asP 

– u T. axentowicza i L. Wyczółkowskiego – 

w Paryżu (rzeźbę u e. Bourdelle`a) oraz w Lipsku, 

w akademii sztuk Graficznych (1912/13). 

uznany za twórcę nowoczesnego drzeworytu 

polskiego; po mistrzowsku posługiwał się też 

akwarelą. Wystawiał razem z formistami. Był 

współzałożycielem stowarzyszenia artystów 

Plastyków "Rytm". W latach 1922–34 prowadził 

katedrę grafiki artystycznej w warszawskiej 

asP, a od 1932 r. był profesorem tej uczelni. 

W twórczości swej chętnie sięgał do 

folkloru ludowego, szczególnie często do 

podhalańskiego. stworzył ok. 200 drzeworytów 

i ok. 100 rycin wykonanych innymi technikami. 

obrazy olejne w dorobku tego artysty to 

ogromna rzadkość.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 7 500 – 10 000
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4

Rafał Malczewski
(1892 kraków – 1965 montreal)

BiWak W Lesie

akwarela/papier, 34 x 51 cm

sygnowany l. d.: 'Rafał malczewski'

Warsztatu malarskiego uczył go ojciec – jacek. 

studiował filozofię, architekturę i agronomię 

w Wiedniu w latach i wojny światowej. od 

1917 r. do 1939 r. mieszkał w Zakopanem 

(wspomnienia z tego okresu opisał w książce 

"Pępek świata"). Był członkiem Towarzystwa 

sztuka Podhalańska, a od 1929 r. stowarzyszenia 

"Rytm". stworzył własny styl odrealnionych, 

rozległych pejzaży. malował najchętniej 

techniką akwareli, która pozwala na szybkie 

notowanie pomysłów malarskich. Losy wojenne 

rzuciły go do ameryki, a w 1942 r. mieszkał na 

stałe w montrealu. odbył wiele podróży po 

kontynencie amerykańskim. malował pejzaże, 

zwłaszcza ulubione motywy górskie.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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5

Teofil Bogumił Zalewski 
(Zaleski)
(? – 1907 ?)

mnicH W WiRydaRZu, 1887 R.

olej/płótno, 112 x 49,5 cm

datowany p. d.: '1887'

odWRocie: odręczny napis na płótnie – 'e(…) 

Pomorskiemu | z pamiątką | kolega (?) s. Zaleski'

Cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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6

Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

Zima W nieŚWieŻu

akwarela, gwasz/papier, 33 x 54 cm

sygnowany p. d.: 'jFałat | nieśwież'

odWRocie: fragmentarycznie zachowana 

naklejka z magazynu dzieł sztuki

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza 

i L. dembowskiego. naukę kontynuował 

w akademii monachijskiej u a. strähubera i j. L. 

Raaba. Po studiach wiele podróżował – odwiedził 

Paryż, Rzym, Hiszpanię, a w 1885 r. odbył 

podróż dookoła świata. W latach 1886–1895 

pracował w Berlinie jako nadworny malarz 

cesarza Wilhelma ii. Po powrocie do kraju był 

dyrektorem w szkole sztuk Pięknych w krakowie 

(1895–1910), a w latach 1905–09 rektorem tej 

uczelni. Został nagrodzony złotym medalem 

berlińskiej i monachijskiej akademii. jego 

obrazy przedstawiają pejzaże, sceny rodzajowe, 

krajobrazy zimowe, portrety i przede wszystkim 

sceny z polowań, których niejednokrotnie był 

uczestnikiem.

Cena wywoławcza:  20 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000



14

7

Juliusz Kossak
(1824 nowy Wiśnicz – 1899 kraków)

"LuZak", 1898 R.

akwarela, gwasz/papier, 50 x 42 cm (w świetle 

passe – partout)

sygnowany i datowany p. d.: 'juliusz kossak | 

1898'

odWRocie: papierowa naklejka z Towarzystwa 

Zachęty sztuk Pięknych w Warszawie z przełomu 

XiX/XX w.

Początkowo – od ok. 1842 roku – studiował na 

wydziale prawa na uniwersytecie lwowskim, 

jednocześnie uczył się rysunku u jana 

maszkowskiego. W latach 1850 – 52 mieszkał 

na przemian we Lwowie i w Warszawie. 

W roku 1852 wyjechał do Wiednia, gdzie uczył 

się przez krótki czas w pracowni Ferdinanda 

G. Waldmüllera, odwiedził także Węgry. na 

przełomie 1852/53 roku po raz pierwszy 

przebywał w Paryżu, gdzie osiadł na kilka lat 

w 1855 roku W roku 1860 powrócił do Warszawy. 

W 1869 roku studiował w monachijskiej 

pracowni Franza adama, pozostawał także 

w bliskich kontaktach z j. Brandtem. jesienią 

1869 roku osiadł na stałe w krakowie, z którego 

rzadko wyjeżdżał – odbył wędrówkę artystyczną 

po Galicji Wschodniej, przełom lat 1872/73 

spędził w monachium. swoje prace wystawiał 

we Lwowie, krakowie, Warszawie (w TZsP 

i salonie krywulta), Łodzi, Poznaniu oraz 

za granicą: w Paryżu, monachium, dreźnie, 

Berlinie i Wiedniu. najważniejszym motywem 

w malarstwie artysty był koń, przedstawiany 

w scenach historycznych, scenach bitewnych, 

przedstawiających przemarsze wojsk jak 

i scenach rodzajowych – polowaniach, 

przejażdżkach, wyścigach. malował także 

– zwłaszcza po okresie studiów paryskich 

i monachijskich – sceny z życia codziennego 

prostych ludzi oraz portrety konne. jego 

ulubioną techniką była akwarela, która 

umożliwiała szybkie uchwycenie ruchu i kształtu 

rozgrywającej się sceny.

Cena wywoławcza:  50 000 zł
estymacja: 65 000 – 100 000
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8

Władysław Bakałowicz
(1833 chrzanów – 1903 Paryż) 

na dWoRZe FRancisZka i ("koBieTa 
Zmienną jesT")

olej/deska, 32 x 41,5 cm

sygnowany l. d.: 'L. Bakałowicz'

odWRocie: pieczęć lakowa

studiował w warszawskiej szkole sztuk Pięknych 

w latach 1849–1854. W 1863 r. wyjechał do 

Francji i na stałe zamieszkał w Paryżu. Wystawiał 

na paryskich salonach, uzyskując kilkakrotnie 

odznaczenia i nagrody oraz w Brukseli, Berlinie, 

Wiedniu, Londynie i nowym jorku, a także 

wielokrotnie w kraju – w Warszawie, krakowie 

i Lwowie. Początkowo malował widoki miejskie, 

pejzaże, sceny rodzajowe i obrazy z historii Polski. 

W Paryżu uznanie i popularność przyniosły mu 

przede wszystkim sceny z historii Francji, a także 

kameralne, salonowe kompozycje z pięknymi 

kobietami w bogatych, zabytkowych wnętrzach.

Cena wywoławcza:  18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000
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9

Otolia Kraszewska
(1859 Żytomierz – po 1938 zapewne 

monachium)

ukŁadanie BukieTu

olej/płótno dublowane, 54 x 42 cm

sygnowany p. d.: 'kraszewska'

odWRocie: fragmentarycznie zachowana 

papierowa naklejka (wystawowa?)

malarka i ilustratorka. studiowała w Petersburgu 

w pracowni iwana ajwazowskiego. około 1890 

roku osiadła w monachium, gdzie dołączyła do 

grupy polskich artystów związanych z józefem 

Brandtem. W latach 1896–1913 na łamach 

monachijskiego magazynu „jugend” publikowała 

ilustracje do tekstów, winiety oraz rysunki 

satyryczne. Zaprojektowała również kilka okładek. 

jej ilustracje reprodukowane były również 

w polskim „Życiu i sztuce” i w „Ziarnie”. W czasie 

rozkwitu stylu secesyjnego w znacznym stopniu 

poświęciła swoją twórczość zdobnictwu książek 

oraz sztuce dekoracyjnej. Tworzyła okładki, karty 

tytułowe, winiety jak również tapety, parawany 

oraz wachlarze, bardzo docenione w niemczech 

i w Polsce. malowała także portrety, martwe 

natury, sceny fantastyczne, rodzajowe i religijne. 

W latach 1890-1914 wielokrotnie uczestniczyła 

w monachijskich wystawach kunstverein, którego 

była członkiem, oraz w Glaspalast. Wystawiała 

również w Berlinie, krakowie i Warszawie. 

Cena wywoławcza:  14 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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10

Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 szklarska Poręba)

odPocZynek, 1927 R. (?)

olej/tektura, 31 x 41 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Wlastimil Hofman 

1927 (?)'

W latach 1895-1899 studiował w krakowskiej 

ssP pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego, 

j. unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 

1899-1901 spędził w paryskiej academie des 

Beaux-arts u j. L. Gerôme`a. Podczas ii wojny 

światowej był w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. 

Po powrocie do kraju zamieszkał w krakowie, 

a następnie przeniósł się do szklarskiej Poręby. 

należał m.in. do TaP "sztuka", Grupy Zero, Grupy 

Pięciu oraz "secesji" wiedeńskiej. na jego pracę 

ogromny wpływ miała symboliczna twórczość 

j. malczewskiego. Hofman malował głównie 

obrazy religijne, sceny rodzajowe, portrety 

i pejzaże. jego modelami byli często biedni, 

prości ludzie, którzy zyskali w jego pracach 

ponadczasową godność.

Cena wywoławcza:  7 000 zł
estymacja: 10 000 – 16 000
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11

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow – 1938 kraków)

na GRomnicZną

pastel, akwarela/papier, 42 x 66 cm  

(w świetle oprawy)

sygnowany l.d.: T. axentowicz

Teodor axentowicz studiował w akademii 

monachijskiej pod kierunkiem Gabriela von 

Hackla oraz u profesorów sandora Wagnera 

i Guyli Benczura w latach 1879–82. W 1883 r. 

wyjechał do Paryża, gdzie uczył się w pracowni 

emila augusta carolus- durana. odbył wiele 

podróży artystycznych m.in. do Włoszech, 

Londynu. W 1895 r. objął stanowisko profesora 

rysunku w krakowskiej akademii sztuk 

Pięknych, a w 1910 r. został pierwszym jej 

rektorem z wyboru. Był współzałożycielem 

Towarzystwa artystów Polskich "sztuka" oraz 

członkiem wiedeńskiej "secesji". Był jednym 

z najwybitniejszych polskich portrecistów; 

malował także sceny rodzajowe i historyczne. 

ulubionym tematem artysty były sceny 

z motywami huculskimi – studia postaci, 

zwyczaje, wierzenia- malowane z dbałością 

o szczegóły, a jednocześnie bardzo swobodnie 

oraz przedstawienia symboliczne.

Cena wywoławcza:  20 000 zł
estymacja: 24 000 – 30 000
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12

Józef Brandt
(1841 szczebrzeszyn – 1915 Radom)

odPocZynek

olej/płótno, 37 x 73 cm

sygnowany p. d.: 'józef Brandt | z Warszawy | 

monachium'

Po ukończeniu instytutu szlacheckiego 

w 1858 r. wyjechał na studia inżynierskie do 

paryskiej École des Ponts et chaussess, ale 

za namową juliusza kossaka poświęcił się 

studiom malarskim. Przez pewien czas uczył 

się w pracowni L. cognieta, a także korzystał 

z porad j. kossaka i H. Rodakowskiego. W 1862 

r. wyjechał do monachium, gdzie rozpoczął 

naukę w pracowni F. adama oraz T. Horschelta, 

a od 17. 02. 1863 r. studiował w akademii 

monachijskiej, głównie pod kierunkiem k. von. 

Piloty’ego. W 1869 r. otrzymał medal 1 klasy 

na międzynarodowej wystawie w Glaspalast, 

a od 1878 r. był honorowym profesorem 

akademii. na stałe osiadł w monachium, 

gdzie w 1866 r. założył pracownię, która 

skupiała wszystkich przebywających w tym 

mieście polskich artystów. od ok. 1875 r. 

prowadził rodzaj nieurzędowej prywatnej 

szkoły dla młodych malarzy, głównie Polaków. 

monachium opuszczał jedynie w miesiącach 

letnich, które spędzał w swoim majątku orońsk 

pod Radomiem oraz podróżując po Podolu, 

Wołyniu, ukrainie i europejskiej części Turcji. Był 

czynnym działaczem münchener kunstverein – 

w latach 1864 – 1913 był członkiem zwyczajnym 

tego stowarzyszenia, a w roku 1874 i 1875 

był członkiem zarządu. Zdobył ogromne 

powodzenie wśród publiczności oraz wiele 

najwyższych odznaczeń i tytułów – w 1891 r. 

otrzymał wielki złoty medal na międzynarodowej 

wystawie w Berlinie, od 1875 r. był członkiem 

berlińskiej akademii sztuki, od 1878 r. 

honorowym profesorem akademii Bawarskiej, 

a od 1900 r. członkiem honorowym akademii 

sztuk Pięknych w Pradze. Był przede wszystkim 

malarzem batalistą. scenerią przedstawianych 

przez artystę wydarzeń były najczęściej 

wschodnie kresy siedemnastowiecznej 

Rzeczpospolitej, w epoce wojen kozackich 

i najazdów tatarskich. Główne motywy 

obrazów artysty to kozacy, Tatarzy, lisowczycy, 

rycerstwo polskie XVii w., gdzie najważniejszą 

rolę odgrywały konie w efektownych ruchach 

i barwne postacie jeźdźców w ferworze 

walki, także sceny z polowań i hałaśliwych 

bazarów. obrazy artysty znajdują się prawie we 

wszystkich muzeach polskich, a także w zbiorach 

i kolekcjach prywatnych w europie i ameryce.

Cena wywoławcza:  260 000 zł
estymacja: 300 000 – 450 000
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13

Jerzy Kossak
(1886 Kraków – 1955 Kraków)

SamoSierra, 1945 r.

olej/tektura, 69 x 100 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Jerzy Kossak 1945'

oDWroCie: pieczątka autorska

Jerzy Kossak kształcił się od najmłodszych 

lat w pracowni dziadka – Juliusza oraz ojca 

– Wojciecha. Na początku lat 20- tych XX w. 

Jerzy wraz z ojcem podróżował po dworach 

Wielkopolski, gdzie portretował tamtejsze 

ziemiaństwo. obrazy Jerzego Kossaka (tak, jak 

jego dziadka i ojca) do dziś cieszą się dużym 

powodzeniem. artysta podejmował tematykę 

bliską tęsknotom i sentymentom polskiego 

odbiorcy, utrwalał mit legionów polskich 

i zwycięskiej wojny z bolszewikami, malował 

także sceny rodzajowe z motywami trudów 

ułańskich, koni, spotkań żołnierzy i dziewcząt.

Cena wywoławcza:  22 000 zł
estymacja: 28 000 – 35 000
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14

Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 kraków)

PoTycZka, 1938 R. (?)

olej/płótno, 65 x 115 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Wojciech kossak | 

1938 (?)'

Był synem i uczniem juliusza kossaka, ojcem 

jerzego, także malarza oraz poetki marii 

Pawlikowskiej-jasnorzewskiej i pisarki magdaleny 

samozwaniec. kształcił się w krakowskiej szkole 

sztuk Pięknych, akademii monachijskiej oraz 

w Paryżu. W latach 1895–1902 przebywał 

głównie w Berlinie, gdzie pracował dla cesarza 

Wilhelma ii; malował też dla dworu Franciszka 

józefa ii. Wiele podróżował, m.in. do Hiszpanii 

i egiptu. W późniejszych latach kilkakrotnie 

wyjeżdżał do stanów Zjednoczonych, 

realizował zamówienia portretowe. W 1913 r. 

był mianowany profesorem warszawskiej szkoły 

sztuk Pięknych. Był współautorem panoram: 

Racławice (1893–1894), Berezyna (1895–1896), 

Bitwa pod piramidami (1901 r.) oraz szkiców 

do niezrealizowanej samosierry (1900 r.) Był 

niezrównanym malarzem scen batalistycznych 

i historycznych. Gloryfikował w nich wojsko 

polskie: ułanów, szwoleżerów, legionistów. 

doskonale opanował sztukę malowania koni. 

Cena wywoławcza:  40 000 zł
estymacja: 45 000 – 65 000
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15

Bronisława  
Rychter-Janowska
(1868 kraków – 1953 kraków)

PRZed cHaTą, 1942 R.

olej/tektura, 17 x 22,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'B. RycHTeR – 

jankoWska. | 26.7.1942'

siostra malarza stanisława janowskiego. studia 

malarskie odbyła w monachium, w akademii 

Florenckiej i w Rzymie. Związana była ze 

środowiskiem artystycznym krakowa. W 1932 r. 

miała indywidualną wystawę w warszawskiej 

Zachęcie. Realistyczne malarstwo artystki 

cieszy się do dziś dużym wzięciem, głównie 

za sprawą obranych tematów – polskie dwory 

i dworki, zapis wnętrz szlacheckich siedzib, 

polskie kościółki i wiejskie chaty, pejzaże i sceny 

folklorystyczne.

Cena wywoławcza:  4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000

16

Wiktor Korecki
(1890 kamieniec Podolski – 1980 milanówek k. 

Warszawy)

WscHÓd sŁoŃca, 1932 R.

olej/tektura, 52 x 40 cm 

sygnowany i datowany p. d.: 'WikToR koRecki 

| 1932.'

studiował w szkole Rysunkowej n. muraszki 

w kijowie. W 1921 r. przeprowadził się do 

Warszawy, gdzie otworzył własną pracownie; 

spłonęła ona podczas Powstania Warszawskiego, 

a wraz z nią wiele jego prac. W 1946 r. 

zamieszkał w komorowie, skąd przeniósł się do 

milanówka. Tematem jego obrazów były głównie 

nastrojowe pejzaże i krajobrazy mazowsza 

przedstawiane w różnych porach roku. na jego 

twórczość wpłynęło malarstwo pejzażowe j. 

chełmońskiego i j. Rapackiego.

Cena wywoławcza:  5 500 zł
estymacja: 7 000 – 10 000



DESA UNICUM 15 GRudnia 2011 25

17

Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów k. Tarnobrzegu – 1961 kraków)

maRTWa naTuRa Z ŻÓŁTymi RÓŻami

olej/tektura, 45 x 68 cm

sygnowany p. śr.: 'a. karpiński

W latach 1891-1899 studiował w krakowskiej ssP 

u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904-1907 kontynuował 

naukę w asP w Wiedniu u k. Pochwalskiego, 

w Paryżu w academie Willi (1908 – 12) oraz 

w 1922 r. w academie collarossi. Podróżował 

do Włoch, Londynu, Budapesztu. Był członkiem 

m.in. TPsP w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". 

W latach 1918 – 27 został wiceprezesem TPsP 

w krakowie. Głównym tematem jego prac były 

portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie 

głównie monachium i Paryża oraz martwe natury 

z motywem kwiatów.

Cena wywoławcza:  12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000
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18

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow w siedmiogrodzie – 1938 kraków)

PoRTReT mŁodej dZieWcZyny

pastel/tektura, 61 x 46 cm 

sygnowany p. d.: 'T. axentowicz'

odWRocie: fragmentarycznie zachowana 

naklejka '(...) antykwariat Gutnajer (...)' oraz 

owalna pieczątka ze składu przyborów 

malarskich 'aleksandrowicz w krakowie'

Teodor axentowicz studiował w akademii 

monachijskiej pod kierunkiem Gabriela von 

Hackla oraz u profesorów sandora Wagnera 

i Guyli Benczura w latach 1879–82. W 1883 r. 

wyjechał do Paryża, gdzie uczył się w pracowni 

emila augusta carolus- durana. odbył wiele 

podróży artystycznych m.in. do Włoszech, 

Londynu. W 1895 r. objął stanowisko profesora 

rysunku w krakowskiej akademii sztuk 

Pięknych, a w 1910 r. został pierwszym jej 

rektorem z wyboru. Był współzałożycielem 

Towarzystwa artystów Polskich "sztuka" oraz 

członkiem wiedeńskiej "secesji". Był jednym 

z najwybitniejszych polskich portrecistów; 

malował także sceny rodzajowe i historyczne. 

ulubionym tematem artysty były sceny 

z motywami huculskimi – studia postaci, 

zwyczaje, wierzenia- malowane z dbałością 

o szczegóły, a jednocześnie bardzo swobodnie 

oraz przedstawienia symboliczne.

Cena wywoławcza:  18 000 zł
estymacja: 30 000 – 45 000
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19

Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 1950 kraków)

akT W PRacoWni

olej/płótno dublowane, 72 x 59 cm

sygnowany p. d.: 'WW'

artysta studiował w krakowskiej ssP w latach 

1890–1899. nagrodą za ukończenie szkoły – 

obok złotego medalu – było roczne stypendium 

na pobyt w Paryżu. W malarstwie artysty splatały 

się różne poetyki: realistyczna, ekspresjonistyczna 

i secesyjno-dekoracyjna. stałą zaś cechą 

twórczości Weissa było inspirowanie się naturą, 

której głęboka znajomość leżała u podstaw 

każdego z namalowanych przez artystę dzieł.

Cena wywoławcza:  25 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000
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20

Wiktor Korecki
(1890 kamieniec Podolski – 1980 milanówek  

k. Warszawy)

PoTok W Zimie, 1930 R.

olej/płótno, 50 x 80 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'W. korecki | 1930'

studiował w szkole Rysunkowej n. muraszki 

w kijowie. W 1921 r. przeprowadził się do 

Warszawy, gdzie otworzył własną pracownie; 

spłonęła ona podczas Powstania Warszawskiego, 

a wraz z nią wiele jego prac. W 1946 r. 

zamieszkał w komorowie, skąd przeniósł się do 

milanówka. Tematem jego obrazów były głównie 

nastrojowe pejzaże i krajobrazy mazowsza 

przedstawiane w różnych porach roku. na jego 

twórczość wpłynęło malarstwo pejzażowe 

j. chełmońskiego i j. Rapackiego.

Cena wywoławcza:  7 000 zł
estymacja: 8 000 – 14 000
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21

Michał Gorstkin Wywiórski
(1861 Warszawa – 1926 Warszawa)

Zima We Wsi

olej/tektura, 50 x 70 cm

sygnowany l. d.: 'm. G. Wywiórski'

studia artystyczne odbył w latach 1883–1887 

w monachium u k. Rauppa i n. Gysisa oraz 

w pracowniach j. Brandta i a. Wierusza-

kowalskiego. od 1904 r. działał aktywnie 

w Poznaniu, gdzie był członkiem TPsP 

i stowarzyszenia artystów. Wystawiał 

w Poznaniu, w krakowie, Warszawie i Lwowie, 

a także w Berlinie, Petersburgu, monachium 

i kijowie. Współpracował przy tworzeniu 

kilku panoram: z j. Fałatem, W. kossakiem, 

a. Piotrowskim i j. stanisławskim przy realizacji 

"Berezyny"; z j. styką – przy malowaniu 

"Bema w siedmiogrodzie"; z W. kossakiem, 

j. Ryszkiewiczem i Z. Rozwadowskim – przy 

komponowaniu "napoleona pod Piramidami". 

dominującym tematem w twórczości artysty był 

realistycznie traktowane pejzaże ze szczególnym 

uwzględnieniem efektów luministycznych.

Cena wywoławcza:  18 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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22

Stanisław Kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

PejZaŻ PodHaLaŃski

olej/tektura, 33,5 x 49 cm

sygnowany p. d.: 's. kamocki'

W 1891 r. ukończył szkołę sztuk Pięknych 

w krakowie pod kierunkiem F. cynka, 

j. unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, 

j. malczewskiego i j. stanisławskiego. dzięki 

stypendium kontynuował naukę w Paryżu. 

odwiedził również Włochy, niemcy i szwajcarię. 

W 1919 r. objął katedrę pejzażu na akademii 

sztuk Pięknych w krakowie. jako pedagog 

kontynuował program stanisławskiego 

prowadząc szkołę pejzażową. Właśnie od 

stanisławskiego przejął umiłowanie przyrody, 

wrażliwość obserwacji, uczuciowy stosunek do 

krajobrazu wsi polskiej. stąd często pojawiające 

się w jego malarstwie motywy: łany zboża, 

zagony ziemniaków, stogi siana, drzewa, 

dworki, wiejskie kościółki oglądane w różnych 

porach roku. Tematów tych szukał wędrując po 

wsiach Podola, Wołynia, spisza, a szczególnie 

ziemi podkrakowskiej i podhalańskiej. obrazy 

malował w plenerze. W pierwszym okresie 

twórczości (1900–15) malował gęstą pastą 

olejną, którą nakładał obficie, uzyskując efekt 

konkretnej materialnej powierzchni malarskiej. 

operował przy tym niezbyt szeroką gamą 

barwną. W krajobrazach letnich stosował 

ciężkie zielenie o niezbyt silnym napięciu 

walorowym. Posługiwał się na ogół barwami 

lokalnymi i pozostawał wierny przedmiotowi. 

W późniejszym okresie farba kładziona była 

pobieżnie, szerokimi pociągnięciami pędzla, 

nadając obrazom matową powierzchnię. należał 

m. in. do ugrupowań artystycznych TaP sztuka, 

wiedeńskiej secesji, ZPaP, TZsP.

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja  12 000 – 18 000
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23

Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

jesieŃ W BysTRej

akwarela/papier, 69 x 100 cm

sygnowany p. d.: 'jFałat | Bystra'

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza 

i L. dembowskiego. naukę kontynuował 

w akademii monachijskiej u a. strähubera 

i j. L. Raaba. Po studiach wiele podróżował – 

odwiedził Paryż, Rzym, Hiszpanię, a w 1885 r. 

odbył podróż dookoła świata. W latach 1886–

1895 pracował w Berlinie jako nadworny malarz 

cesarza Wilhelma ii. Po powrocie do kraju był 

dyrektorem w szkole sztuk Pięknych w krakowie 

(1895–1910), a w latach 1905–09 rektorem tej 

uczelni. Został nagrodzony złotym medalem 

berlińskiej i monachijskiej akademii. jego 

obrazy przedstawiają pejzaże, sceny rodzajowe, 

krajobrazy zimowe, portrety i przede wszystkim 

sceny z polowań, których niejednokrotnie był 

uczestnikiem.

Cena wywoławcza:  30 000 zł
estymacja: 48 000 – 70 000
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Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 suwałki – 1915 monachium)

kuLiG

olej/płótno, 28 x 37 cm

sygnowany p. d.: 'a. Wierusz – kowalski'

alfred Wierusz – kowalski swoją edukację 

artystyczną rozpoczął w warszawskiej klasie 

Rysunkowej, gdzie uczył od 1865 r. się pod 

kierunkiem Rafała Hadziewicza, aleksandra 

kamińskiego i Wojciecha Gersona. studia 

kontynuował w akademii w dreźnie, dokąd 

wyjechał w 1871 r. oraz w Pradze – w 1872 r. 

18.X.1873 r. zapisał się do akademii monachijskiej 

(malschule) i studiował pod kierunkiem 

aleksandra Wagnera, a w roku 1874 przeniósł 

się do pracowni józefa Brandta. Powodzenie 

jakie w krótkim czasie zdobył na rynku sztuki 

spowodowało, że osiadł w monachium na stałe. 

Wystawiał w Glaspalast, gdzie na wystawach 

międzynarodowych w 1883 r. zdobył medal 

drugiej, a w 1892 r. pierwszej klasy. Był aktywnym 

uczestnikiem życia polskiej społeczności 

artystycznej przebywającej w monachium, 

m.in. wraz z józefem Brandtem i Władysławem 

czachórskim przewodniczył towarzystwu 

wspólnej pomocy dla popierania młodych 

artystów powołanego przez środowisko polskie 

w 1894 r. W 1890 r. otrzymał tytuł honorowego 

członka akademii monachijskiej. monachium 

opuszczał rzadko – poza wyjazdami w rodzime 

strony (ok. 1897 r. kupił majątek mikorzyn koło 

konina, w którym przebywał, gdy przyjeżdżał 

do kraju); w 1903 r. zwiedził północną afrykę 

w poszukiwaniu nowych motywów dla 

swojego malarstwa. Brał udział w licznych 

wystawach międzynarodowych, przede 

wszystkim w monachium, Berlinie i Wiedniu, 

gdzie w 1894 r. zdobył złoty medal. swoje prace 

prezentował także na wystawach krajowych 

w TZsP w Warszawie, gdzie zorganizowano 

wystawy indywidualne artysty w 1892 i 1908 r. 

oraz w TPsP w krakowie w latach 1893, 1895–96 

i 1898–1900, a także w salonie aleksandra 

krywulta. dokonania artystyczne malarza 

zostały spopularyzowane przez ilustrowane 

czasopisma zamieszczające drzeworytnicze 

reprodukcje rysunków i obrazów – pojawiały się 

one od 1894 r. głównie w kłosach, Tygodniku 

ilustrowanym i wielu pismach zagranicznych. 

Twórczość malarza zdominowana była przez 

sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, dworków 

polskich oraz małych miasteczek. najczęstszym 

motywem tych obrazów był koń nierozłącznie 

związany z człowiekiem, przedstawiany 

w wiejskim krajobrazie, najczęściej zimowym. 

największą popularnością wśród publiczności 

i handlarzy obrazów cieszyły się kompozycje 

z motywem wilka, przedstawianego w nocnym, 

zimowym pejzażu, bądź watach napadających 

na konie i podróżnych w saniach, powtarzane 

w różnych wariantach i formatach. częste 

w dorobku artystycznym Wierusza kowalskiego 

są także sceny myśliwskie. obrazy malarza 

znajdują się m. in. w nowej Pinakotece 

w monachium, w muzeach w dreźnie, królewcu, 

antwerpii, Berlinie i w stanach Zjednoczonych.

Cena wywoławcza:  90 000 zł
estymacja: 120 000 – 180 000
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Artur Markowicz
(1872 kraków – 1934 kraków)

"Zima W kRakoWie", 1905 R.

pastel/papier, 56 x 76 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'markowicz |  

kraków 905'

WysTaWiany: 1) TPsP we Lwowie, 1912 r.; 2) 

TPsP w krakowie 1911 r.; 3) TPsP w krakowie, 

1935 r.

studiował w krakowskiej szkole sztuk Pięknych 

m.in. u j. matejki, a następnie w akademii 

monachijskiej i w Paryżu. Podróżował do Włoch, 

Wiednia, Holandii, Belgii i jerozolimy, gdzie 

znajdował tematy do swoich obrazów. malował 

głównie pastelami, rzadziej olejno – pejzaże, 

portrety, wnętrza „holenderskie”, a przede 

wszystkim sceny rodzajowe z kazimierza, 

żydowskiej dzielnicy krakowa. kolekcje obrazów 

artura markowicza znajdują się w muzeum 

narodowym i muzeum Historycznym w krakowie 

oraz w Żydowskim instytucie Historycznym 

w Warszawie; bardzo wiele jego prac znajduje 

się w kolekcjach prywatnych w stanach 

Zjednoczonych i izraelu. 

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000
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Julian Fałat
(1853 Tuligłowy – 1929 Bystra)

PejZaŻ ZimoWy Z BysTRej

akwarela, gwasz/papier, 32 x 64 cm (w świetle 

oprawy)

sygnowany l. d.: 'j Fałat Bystra'

odWRocie: pieczątka z Pałacu sztuki 

w Warszawie

W latach 1869–71 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza 

i L. dembowskiego. naukę kontynuował 

w akademii monachijskiej u a. strähubera 

i j. L. Raaba. Po studiach wiele podróżował – 

odwiedził Paryż, Rzym, Hiszpanię, a w 1885 r. 

odbył podróż dookoła świata. W latach 1886–

1895 pracował w Berlinie jako nadworny malarz 

cesarza Wilhelma ii. Po powrocie do kraju był 

dyrektorem w szkole sztuk Pięknych w krakowie 

(1895–1910), a w latach 1905–09 rektorem tej 

uczelni. Został nagrodzony złotym medalem 

berlińskiej i monachijskiej akademii. jego 

obrazy przedstawiają pejzaże, sceny rodzajowe, 

krajobrazy zimowe, portrety i przede wszystkim 

sceny z polowań, których niejednokrotnie był 

uczestnikiem.

Cena wywoławcza:  25 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000
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January Suchodolski
(1797 Grodno – 1875 Boim k. Węgrowa)

odsŁonięcie Pomnika jana iii 
soBieskieGo W ŁaZienkacH W RocZnicę 
WikToRii WiedeŃskiej, 1869 R.

olej/płótno, 70 x 104 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'j. suchodolski 1869'

Lata 1832–1837 spędził na studiach malarskich 

w Rzymie, gdzie kształcił się w akademii 

Francuskiej u Horacego Verneta. W 1839 r. 

został członkiem akademii sztuk Pięknych 

w Petersburgu. Pozostawał pod dużym 

wpływem twórczości swojego nauczyciela, 

Verneta. Zdobył uznanie publiczności jako malarz 

obrazów historyczno – batalistycznych, malował 

też sceny rodzajowe, portrety konne i wizerunki 

koni oraz sceny z życia ludu włoskiego i pejzaże 

morskie.

Cena wywoławcza:  130 000 zł
estymacja: 150 000 – 200 000
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28

Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj koło Łodzi – 1951 Paryż) 

BukieT kWiaTÓW, 1932 R.

olej, ołówek/płótno, 46 x 33,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: '1932 | Wł. 

Terlikowski'

Podróżował wiele po świecie (odwiedził indie, 

australię, nową Zelandię, północną afrykę) 

oraz po europie – był w anglii, Hiszpanii, 

Francji i Włoszech. Prawdopodobnie studiował 

w akademii w monachium i u j. P. Laurensa 

w Paryżu. od ok. 1911 roku zamieszkał na 

stałe w Paryżu. malował pejzaże (owerniackie, 

bretońskie, hiszpańskie, paryskie, weneckie, 

północnej afryki), portrety (m. in. dr 

W. kopaczewskiego, B. Biegasa, a. Bourdelle'a) 

i martwe natury. debiutował w Paryżu wystawą 

indywidualną w galerii Bernheim-jeune 

w 1900 roku (wystawy indywidualne artysty 

w tej galerii odbyły się także w 1913, 1916, 1917, 

1929 oraz w 1973 wystawa retrospektywna) 

i tam przede wszystkim prezentował swoje 

prace – w Galerie La Boîtie (1920 r.), jean 

charpentier (1927 r.), Galerie Barreiro (1931 r.), 

na salonie jesiennym (1912–1913) oraz na 

licznych wystawach grupowych, w tym także 

organizowanych przez środowisko polskie. 

Wystawiał także w Warszawie, Poznaniu i Brukseli. 

W 1920 roku został odznaczony Legią Honorową. 

malarstwo Terlikowskiego charakteryzuje się 

silnymi, nasyconymi kolorami oraz grubą fakturą 

nakładaną szpachlą. jego dzieła znajdują się 

m.in. w muzeach w Troyes, Bordeaux, clermont-

Ferrand, Lyon, marsylii, Villeneuve-sur-Lot, 

Tananarive (madagaskar), Zbiorach artystycznych 

Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu 

oraz licznych kolekcjach prywatnych we Francji.

Cena wywoławcza:  3 000 zł
estymacja: 10 000 – 16 000
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Henryk Epstein
(1891 Łódź – 1944 obóz koncentracyjny, 

prawdopodobnie auschwitz)

maRTWa naTuRa Z kWiaTami

olej/płótno, 46 x 65 cm

sygnowany p. g.: 'H. epstein'

uczył się malarstwa przez pewien czas 

w monachium. ok. 1911 roku wyjechał na 

stałe do Paryża, gdzie uczęszczał do jednej 

z pracowni artystycznych na montparnassie. 

Był zaprzyjaźniony z utrillem, chaimem 

soutinem i amadeo modiglianim. Wystawiał 

na salonach niezależnych (1921–23, 1925, 

1928) oraz na salonie jesiennym w 1921 

roku i salonie Tuileryjskim w latach 1927–31. 

Początkowo interesował się przede wszystkim 

postimpresjonizmem – syntetyzmem Paula 

Gauguina i ecole de Pont-aven. Później wszedł 

w krąg malarzy fowistów – andré deraina, 

maurice'a Vlamincka i Raoula dufy, a także 

Pabla Picassa i susanne Valadon. W obrazach 

z lat 1915–1920 wyczuwalne są wpływy 

cézanne'a i kubizmu, połączone z inspiracją 

fowizmem i ekspresjonizmem. W latach 

dwudziestych i trzydziestych epstein coraz 

bardziej dynamizował formy, wprowadzał ostre 

kontrasty barwne i światłocieniowe, czasem 

stosował wyrazisty kontur. malował przede 

wszystkim pejzaże, portrety, martwe natury, 

ale też kompozycje rodzajowe z wieśniakami, 

rybakami czy kobietami z półświatka. W latach 

1929-1931 epstein odwiedził Bretanię – 

przebywał w Quiberon oraz w concarneau 

– gdzie malował obrazy i akwarele z widokami 

portów i rybaków, a także "bretońskie" martwe 

natury z ekspresyjnie przedstawionymi rybami, 

ptakami i owocami morza. 

Cena wywoławcza:  40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000
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Bolesław Biegas
(1877 koziczyn k. ciechanowa – 1954 Paryż)

"Wiosna", 1922 R.

olej/deska, 65,5 x 49 cm

sygnowany l. d.: 'B. Biegas.'

odWRocie: 

4 naklejki z opisem obrazu oraz 1 naklejka 

transportowa z firmy paryskiej

WysTaWiany: 

Bolesław Biegas, między inspiracją a symbolem, 

Villa la Fleur, 14.V – 31.Vii. 2011

LiTeRaTuRa: 

1) Xavier deryng, Bolesław Biegas, Polskie 

Towarzystwo Historyczno – Literackie w Paryżu, 

Biblioteka Polska w Paryżu, 2011, s. 277 (il.); 

2) katalog wystawy Bolesław Biegas, między 

inspiracją a symbolem, Villa la Fleur 2011, s. 20 (il.)

jeden z najwybitniejszych modernistycznych 

rzeźbiarzy polskich. studiował rzeźbę w latach 

1896-1901 w krakowskiej akademii sztuk 

Pięknych pod kierunkiem a. dauna i k. Laszczki. 

W 1901 r. został wydalony z uczelni za rzeźby 

"księga życia", które otaczała atmosfera 

skandalu. dzięki stypendium warszawskiego 

Towarzystwa Zachęty sztuk Pięknych wyjechał 

do Paryża, gdzie – z przerwami na wyjazdy 

do kraju – pozostał do końca życia. Wystawiał 

w Wiedniu – był członkiem tamtejszej secesji 

– Petersburgu (1903 r.), kijowie, a także Rzymie 

i amsterdamie. Pod wpływem filozofii stanisława 

Przybyszewskiego tworzył alegoryczno – 

symboliczne rzeźby i obrazy – zaczął malować 

pod wpływem stanisława Wyspiańskiego ok. 

1900 r. – o tematyce oddającej dramat ludzkiej 

egzystencji. Tworzył sceny fantastyczne, 

popiersia i akty. 

Cena wywoławcza:  50 000 zł
estymacja: 75 000 – 100 000
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Zdzisław Cyankiewicz (Cyan)
(1912 czechowice – 1981 Paryż)

uciecZka do eGiPTu

olej/papier, 44,5 x 31,5 cm (w świetle oprawy)

PocHodZenie: ze spuścizny po artyście

Zdzisław cyankiewicz (cyan) – studiował 

w akademii sztuk Pięknych w krakowie. 

W 1935 roku został wykładowcą rysunku 

w akademii sztuk Pięknych w krakowie. W 1937 

roku, zaniepokojony sytuacją polityczną 

wyjechał do Paryża, gdzie nawiązał kontakty ze 

środowiskiem ecole de Paris. W czasie ii wojny 

światowej jako żołnierz armii francuskiej dostał 

się do obozu jenieckiego. W latach 1950-

tych odniósł pierwsze sukcesy na wystawach 

paryskich i dokonał ostatniej zmiany stylowej 

w swej twórczości. Tworzył wówczas obrazy 

– rzeźby, kolaże, ceramikę oraz malarstwo 

ścienne z wykorzystaniem programowania 

elektronicznego. Brał udział w wystawach: 

Galerie charpentier, wystawa retrospektywna 

(1961), Grand Palais (1975 r.), salon d'automne 

(1976 r.), Bilan de l'art contemporain (1979 r.) 

Cena wywoławcza:  6 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, usa)

maRTWa naTuRa Z ZieLonym WaZonem 
i AnAnAsem

olej/płótno, 81,2 x 65,5 cm

sygnowany p. d. oraz l. g.: 'menkes'

studiował w szkole Przemysłowej we Lwowie, 

następnie w krakowskiej asP. uczył się także 

w pracowni a. archipenki w Berlinie. W 1923 r. 

wyjechał do Paryża, gdzie wszedł w krąg malarzy 

ecole de Paris. Wystawiał na paryskich salonach: 

jesiennym, niezależnych, Tuileries. Związany 

był z życiem artystycznym w Polsce. należał do 

ugrupowania nowa Generacja, był członkiem 

Zrzeszenia artystów Plastyków Zwornik. malował 

pejzaże, kompozycje figuralne, akty, portrety, 

martwe natury, sceny z życia Żydów. Poza 

malarstwem olejnym, tworzył również gwasze, 

akwarele i rysunki.

Cena wywoławcza:  38 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000
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Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 suwałki – 1915 monachium)

PRZed kaRcZmą

olej/płótno, 100 x 70 cm

sygnowany l. d.: 'a. Wierusz kowalski'

LiTeRaTuRa: porównaj: Hans – Peter Bühler, 

józef Brandt alfred Wierusz – kowalski i inni. 

Polska szkoła monachijska, Warszawa 1998, s. 62 

[alfred Wierusz – kowalski, Bryczka na wiejskiej 

drodze]

Prezentowany obraz jest szkicem 

kompozycyjnym do obrazu „jesienią”, 

datowanego na podstawie drzeworytu  na 

początek lat 80 – tych XiX w. (po 1880 r.) 

– e. Ptaszyńska, alfred Wierusz – kowalski 

1849–1915, Warszawa 2011, s. 124, il. nr 26

alfred Wierusz – kowalski swoją edukację 

artystyczną rozpoczął w warszawskiej klasie 

Rysunkowej, gdzie uczył od 1865 r. się pod 

kierunkiem Rafała Hadziewicza, aleksandra 

kamińskiego i Wojciecha Gersona. studia 

kontynuował w akademii w dreźnie, dokąd 

wyjechał w 1871 r. oraz w Pradze – w 1872 r.  

18. X. 1873 r. zapisał się do akademii 

monachijskiej (malschule) i studiował pod 

kierunkiem aleksandra Wagnera, a w roku 

1874 przeniósł się do pracowni józefa Brandta. 

Powodzenie jakie w krótkim czasie zdobył 

na rynku sztuki spowodowało, że osiadł 

w monachium na stałe. Wystawiał w Glaspalast, 

gdzie na wystawach międzynarodowych w 1883 

r. zdobył medal drugiej, a w 1892 r. pierwszej 

klasy. Był aktywnym uczestnikiem życia polskiej 

społeczności artystycznej przebywającej 

w monachium, m. in. wraz z józefem Brandtem 

i Władysławem czachórskim przewodniczył 

towarzystwu wspólnej pomocy dla popierania 

młodych artystów powołanego przez środowisko 

polskie w 1894 r. W 1890 r. otrzymał tytuł 

honorowego członka akademii monachijskiej. 

monachium opuszczał rzadko – poza wyjazdami 

w rodzime strony (ok. 1897 r. kupił majątek 

mikorzyn koło konina, w którym przebywał, gdy 

przyjeżdżał do kraju); w 1903 r. zwiedził północną 

afrykę w poszukiwaniu nowych motywów 

dla swojego malarstwa. Brał udział w licznych 

wystawach międzynarodowych, przede 

wszystkim w monachium, Berlinie i Wiedniu, 

gdzie w 1894 r. zdobył złoty medal. swoje prace 

prezentował także na wystawach krajowych 

w TZsP w Warszawie, gdzie zorganizowano 

wystawy indywidualne artysty w 1892 i 1908 r. 

oraz w TPsP w krakowie w latach 1893, 1895–96 

i 1898–1900, a także w salonie aleksandra 

krywulta. dokonania artystyczne malarza 

zostały spopularyzowane przez ilustrowane 

czasopisma zamieszczające drzeworytnicze 

reprodukcje rysunków i obrazów – pojawiały się 

one od 1894 r. głównie w kłosach, Tygodniku 

ilustrowanym i wielu pismach zagranicznych. 

Twórczość malarza zdominowana była przez 

sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, dworków 

polskich oraz małych miasteczek. najczęstszym 

motywem tych obrazów był koń nierozłącznie 

związany z człowiekiem, przedstawiany 

w wiejskim krajobrazie, najczęściej zimowym. 

największą popularnością wśród publiczności 

i handlarzy obrazów cieszyły się kompozycje 

z motywem wilka, przedstawianego w nocnym, 

zimowym pejzażu, bądź watach napadających 

na konie i podróżnych w saniach, powtarzane 

w różnych wariantach i formatach. częste 

w dorobku artystycznym Wierusza kowalskiego 

są także sceny myśliwskie. obrazy malarza 

znajdują się m. in. w nowej Pinakotece 

w monachium, w muzeach w dreźnie, królewcu, 

antwerpii, Berlinie i w stanach Zjednoczonych.

Cena wywoławcza:  75 000 zł
estymacja: 100 000 – 150 000
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Aleksander Świeszewski
(1839 Warszawa -1895 monachium)

PejZaŻ aLPejski, 1879 R.

olej/płótno, 60 x 110 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'a. Świeszewski 1879 

| munchen'

naukę malarstwa rozpoczął w warszawskiej szkole 

sztuk Pięknych, jako uczeń christiana Breslauera. 

Po upadku powstania styczniowego wyjechał do 

monachium i kształcił się w akademii u profesora 

Fritza Bambergera w latach 1864–69. W czasie 

swoich licznych podróży wykonywał studia 

i malarskie szkice z natury, które służyły mu później 

przy malowaniu, wykańczanych już w pracowni, 

obrazów. najchętniej malował krajobrazy górskie; 

często oświetlone promieniami zachodzącego 

słońca. malował też pejzaże nadmorskie i ogrody 

ze starożytnymi ruinami. jego obrazy cieszyły się 

uznaniem krytyki i powodzeniem u publiczności. 

Cena wywoławcza:  80 000 zł
estymacja: 120 000 – 160 000 
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Adam Styka 
(1890 Kielce – 1959 Nowy Jork)

Ulica targowa

olej/tektura, 19 x 23,5 cm

sygnowany p. d.: 'aDaM | StYKa'

Był synem malarza Jana i młodszym bratem 

tadeusza Styki – malarza-orientalisty. Studiował 

matematykę i inżynierię, później rozpoczął studia 

w École Nationale des Beaux arts w Paryżu 

(1908–1912). w początkach swojej twórczości 

malował sceny rodzajowe, ale po podróży do 

afryki Północnej malował przede wszystkim 

obrazy o tematyce orientalnej. Motywy 

znajdował podczas, wielokrotnie powtarzanych, 

wypraw do Maroka, algieru, tunisu i Egiptu. 

Swoje prace wystawiał głównie za granicą, 

ale w okresie międzywojennym miał też kilka 

wystaw w kraju, m.in. w warszawskiej Zachęcie. 

Pokazy te cieszyły się zawsze ogromnym 

powodzeniem u publiczności, a wystawione 

obrazy znajdowały wielu nabywców. Malował 

także obrazy o tematyce religijnej i zajmował się 

ilustracją książkową, m.in. opracował ilustracje 

do ‘w pustyni i w puszczy’ H. Sienkiewicza. Po 

ii wojnie światowej artysta mieszkał i tworzył 

w Stanach Zjednoczonych – malował pejzaże 

i mieszkańców Meksyku i arizony oraz 

szczególnie dużo obrazów o tematyce religijnej.

Cena wywoławcza:  2 000 zł
Estymacja: 3 000 – 4 000
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Aleksander Laszenko
(annówka 1883 – 1944 Włocławek)

PiRamidy W kaiRZe, 1924 R.

olej/płótno, 66,5 x 97 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'a. Laszenko | Le 

caire 1924 r.'

odWRocie: fragmentarycznie zachowana 

naklejka galeryjna

oryginalna rama autorska z motywami egipskimi 

– do renowacji

Był przede wszystkim malarzem- orientalistą. 

uczył się malarstwa w petersburskiej akademii 

pod kierunkiem j. Wołkowa, n. dubowskoja, 

W. makowskiego i i. Riepina. Po studiach służył 

w wojsku- w roku 1916 został awansowany 

na pułkownika. W 1918 przyjechał do Polski 

i poświęcił się całkowicie malarstwu. od 1932 

osiadł we Włocławku. bardzo wiele podróżował- 

w 1903–04 odbył podróż dookoła świata. niemal 

każdego roku wyjeżdżał do egiptu, zwiedził Bliski 

Wschód, Tunezję i maroko, a także wyprawił 

się nilem w głąb afryki docierając w 1906 do 

ówczesnego konga Belgijskiego, a w 1909 do 

erytrei i granic ówczesnej abisynii. Wyprawiał 

się też do azji, objechał europę, a także 

wojażował po Polsce. Te liczne podróże znalazły 

odzwierciedlenie w tematyce jego prac. malował 

pustynie, oazy, wielbłądy, osiołki, karawany, 

widoki wiosek i miast (szczególnie jerozolimy 

i kairu), piramidy, egipskie świątynie zabytkowe 

budowle oraz portrety tubylców i sceny z ich 

życia – targi, bazary, pracę na roli, modlitwę, ich 

święta. Znane są także, zdecydowanie mniej 

liczne, pejzaże rodzime: widoki morskie, górskie 

i leśne. Portretował też swoich przyjaciół i bliskich 

w strojach wschodnich. uprawiał ponadto 

drzeworyt barwny i litografię. 

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja: 10 000 – 16 000
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Bronisława 
Rychter-Janowska
(1868 kraków – 1953 kraków)

"LaGo maGGioRe GuaRino"

olej/tektura, 35 x 49 cm

sygnowany l. d.: 'B. RycHTeR – janoWska | 

LaGo maGGioRe. GuaRino'

siostra malarza stanisława janowskiego. studia 

malarskie odbyła w monachium, w akademii 

Florenckiej i w Rzymie. Związana była ze 

środowiskiem artystycznym krakowa. W 1932 r. 

miała indywidualną wystawę w warszawskiej 

Zachęcie. Realistyczne malarstwo artystki 

cieszy się do dziś dużym wzięciem, głównie 

za sprawą obranych tematów – polskie dwory 

i dworki, zapis wnętrz szlacheckich siedzib, 

polskie kościółki i wiejskie chaty, pejzaże i sceny 

folklorystyczne.

Cena wywoławcza:  6 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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38

Soter Jaxa Małachowski
(1867 Wolanów pod odessą – 1952 kraków)

"RoZBijająca się FaLa" ("RoZPRyskujące 
się FaLe")

tempera/tektura, 49 x 51 cm

sygnowany p. d.: 's. jaxa'

odWRocie: pieczęć autorska z dopisanym 

odręcznie opisem pracy: 'Rozpryskujące się fale | 

51 x 51 | cena 6 000'

WysTaWiany: TPsP w krakowie 

studiował w krakowskiej szkole sztuk Pięknych 

pod kierunkiem F. cynka, i. jabłońskiego i Wł. 

Łuszczkiewicza. od roku 1894 w kontynuował 

studia artystyczne w szkole Rysunku i malarstwa 

stanisława Grocholskiego w monachium, 

gdzie mieszkał do 1901 r. W roku następnym 

powrócił do kraju i osiadł na stałe w krakowie. 

Wielokrotnie podróżował do Włoch. Twórczość 

artysty obejmuje przede wszystkim malarstwo 

pejzażowe. dla malarskiej twórczości jaxy 

charakterystyczne są zwłaszcza pejzaże morskie 

i nokturny. artysta brał udział w wielu wystawach 

– w TPsP w krakowie, TZsP w Warszawie, 

w salonie krywulta w Warszawie, w TPsP we 

Lwowie, w Łodzi, Poznaniu, Lublinie. Prace 

jaxy-małachowskiego znajdują się w zbiorach 

muzeów polskich oraz kolekcjach prywatnych.

Cena wywoławcza:  2 600 zł
estymacja: 3 500 – 5 000
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39

Bernard Tadeusz Frydrysiak
(1908 Warszawa – 1970 nowy jork)

"GŁoWa W cZeRWonym ZaWoju" 
(auToPoRTReT ?), 1940 R.

olej/płótno, 47 x 37 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'B. T. FRydRysiak | 

1940' 

odWRocie: opis autorski

studiował w latach 1928-1934 na warszawskiej 

akademii sztuk Pięknych w pracowni Tadeusza 

Pruszkowskiego. Był współzałożycielem „Bractwa 

św. Łukasza”. należał również do grupy „czerń 

i biel” oraz do Bloku Zawodowych artystów 

Plastyków. Zajmował się grafiką warsztatową 

i malarstwem sztalugowym, głównie olejnym. 

malował portrety, sceny rodzajowe i pejzaże. 

W 1970 r. wydał w nowym jorku tomik swoich 

poezji. W latach 1936-1938 wystawiał z grupami, 

do których przynależał. W 1936 r. otrzymał 

Brązowy medal salonu jubileuszowego TZsP. Był 

również licznie nagradzany w usa.

Cena wywoławcza:  3 500 zł
estymacja: 5 000 – 10 000
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40

Jan Zamoyski
(1901 kazimierza Wielka – 1986 Warszawa)

PoRTReT jÓZeFa koZdRonia 
Z kaZimieRZa, 1927 R.

olej/deska, 38 x 26,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'jan Zamoyski | 

1927'

jan Zamoyski jest jednym z najwybitniejszych 

malarzy związanych z kręgiem artystów 

skupionych wokół Tadeusza Pruszkowskiego. 

studiował w latach 1921–22 w miejskiej 

szkole sztuk Zdobniczych w Warszawie pod 

kierunkiem Władysława skoczylasa i miłosza 

kotarbińskiego, później w latach 1923–1928 

w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. Był 

współzałożycielem Bractwa św. Łukasza i jego 

prezesem do roku 1939. uczestniczył we 

wszystkich wystawach tego ugrupowania 

oraz wystawiał na salonach instytutu 

Propagandy sztuki i Bloku ZaP w Warszawie. 

Wiele wystawiał także poza granicami kraju – 

w Pittsburghu, Wenecji, nowym jorku, Pekinie. 

malował obrazy o tematyce rodzajowej, sceny 

historyczne, kompozycje religijne, portrety, 

typy charakterystyczne. W trosce o doskonałość 

warsztatu malarskiego, wzorem dawnych 

mistrzów odtwarzał starannie wszystkie 

szczegóły przedmiotu, precyzyjnie modelował 

podobiznę żywego modela, łącząc to wszystko 

umiejętnie z trafnie dobraną kolorystyką. 

Cena wywoławcza:  30 000 zł
estymacja: 40 000 – 70 000
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41

Estera Karp (Carp)
(1897 skierniewice – 1970 Paryż)

scena RodZajoWa

olej/płótno, 46 x 60,6 cm

sygnowany l. d.: 'e. carp'

artystka polskiego pochodzenia, mieszkająca 

i tworząca w Paryżu. W latach 1930–45 

wystawiała regularnie w salonie niezależnych, 

salonie jesiennym i salonie des Tuileries. W 1933 

r. wystawiała w warszawskim Żydowskim 

Towarzystwie sztuk Pięknych. malowała 

widoki miejskie, pejzaże, martwa natury i sceny 

rodzajowe.

Cena wywoławcza:  6 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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42

Zygmunt Schreter (Szreter)
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

PoRTReT koBieTy

olej/płyta, 44 x 36 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. d.: 'schreter'

studia artystyczne odbył w okresie i wojny 

światowej w Berlinie pod kierunkiem L. corintha. 

W 1933 r. osiadł w Paryżu, gdzie związał się 

z kręgiem m. kislinga. uczestniczył w paryskich 

salonach, wystawiał w amsterdamie, Brukseli 

i Honfleur. indywidualne pokazy twórczości 

artysty odbyły się w Łodzi, Berlinie, Helsinkach, 

nowym jorku, jerozolimie i Zurychu. artysta 

malował portrety i sceny we wnętrzu zbliżone 

stylistycznie do ekspresjonistycznego nurtu 

"École de Paris". utrwalał także rozsłonecznione 

pejzaże południowych rejonów Francji 

i Hiszpanii, martwe natury i kwiaty. 

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja: 11 000 – 18 000
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43

Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 nowy jork) 

Widok PRZeZ PRZejŚcie

olej/tektura, 32,5 x 41 cm

sygnowany p. g.: 'j. Zucker'

LiTeRaTuRa: jakub Zucker, Warszawa, 2011, s. 76 

(il.)

W wieku 13 lat uciekł do Palestyny. Po 

1913 roku uczęszczał do szkoły sztuk Pięknych 

Bezalel w jerozolimie. W 1925 roku zamieszkał 

w Paryżu, gdzie uczył się w academie julian 

i colarossi. od 1927 roku wystawiał swoje prace 

w salonie jesiennym i des Tuileries. Po ii wojnie 

światowej wyjechał do nowego jorku. malował 

sceny rodzajowe, także związane z folklorem 

żydowskim, pejzaże, portrety i martwe natury.

Cena wywoławcza:  6 000 zł
estymacja: 10 000 – 18 000
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44

Rajmund Kanelba 
(Kanelbaum) 
(1897 Warszawa – 1960 Londyn)

PoRTReT uŚmiecHnięTej dZieWcZynki

gwasz/tektura, 80 x 60 cm

sygnowany p. d.: 'kanelba'

Był uczniem s. Lentza i T. Pruszkowskiego 

w warszawskiej ssP. naukę malarstwa 

kontynuował w akademii w Wiedniu i w Paryżu. 

od 1926 roku przebywał na zmianę we Francji, 

anglii i usa. We wczesnych pracach dość 

tradycyjny, w późniejszym okresie nawiązywał do 

współczesnego malarstwa francuskiego. malował 

nastrojowe, liryczne sceny rodzajowe, akty, 

kwiaty, kameralne kompozycje we wnętrzu, oraz 

szkicowo traktowane studia kobiet i dzieci.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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45

Tadeusz Józef Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

PoRTReT kRyTyka Louisa Leona 
maRTina, 1929 R.

olej/płótno, 81 x 60 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Tade | makowski 

29' oraz dedykacja l. d.: 'a | Louis Leon martin en 

amitie'

odWRocie: fantazyjna sygnatura na płótnie – 

'Tade | makowski | 1929 | Paris'

PocHodZenie: zakup z kolekcji rodziny solange 

Leon martin, Paryż 2008

LiTeRaTuRa: Władysława jaworska, Tadeusz 

makowski – życie i twórczość, is Pan 1964, repr. 

nr 144, s. 255, kat. poz. nr 519

Tadeusz makowski jest jednym 

z najwybitniejszych artystów polskich 1 połowy 

XX w. Był malarzem, grafikiem i rysownikiem. 

W latach 1903–08 uczył się w akademii 

krakowskiej u j. unierzyskiego, j. mehoffera 

i j. stanisławskiego; jednocześnie studiował 

filologię na uniwersytecie jagiellońskim. W roku 

1908, przez monachium, wyjechał do Paryża, 

gdzie zamieszkał na stałe. stamtąd wyjeżdżał 

na letnie sezony do Bretanii, owernii oraz na 

południe Francji. odbył też podróż artystyczną 

do Holandii i Belgii (1921). W Paryżu przyjaźnił 

się z wieloma znakomitymi malarzami, pisarzami 

oraz marszandami. utrzymywał żywe kontakty 

z artystami polskimi przebywającymi we Francji 

i był prezesem paryskiego "Towarzystwa 

artystów Polskich". swoje prace wystawiał 

w kraju – w krakowie i Warszawie (od 1907 r.) 

i Lwowie (1910 r.) oraz za granicą: w Paryżu, 

Barcelonie, Wiedniu, Budapeszcie i amsterdamie. 

malował kompozycje figuralne, pejzaże, 

martwe natury i portrety, zwłaszcza dzieci. 

eksperymentując z malarstwem kubistycznym 

wypracował swój indywidualny styl. Formą, 

kolorem i światłem, a także pewną deformacją 

budował pełne liryzmu, choć czasami 

nie pozbawione pewnej ironii czy drwiny 

kompozycje malarskie. 

Cena wywoławcza:  550 000 zł
estymacja: 600 000 – 800 000
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46

Zygmunt Schreter
(1886 Łódź – 1977 Paryż)

maRTWa naTuRa Z BudZikiem

olej/tektura, 38,5 x 55,5 cm

sygnowany p. d.: 'Z. schreter'

studia artystyczne odbył w okresie i wojny 

światowej w Berlinie pod kierunkiem L. corintha. 

W 1933 r. osiadł w Paryżu, gdzie związał się 

z kręgiem m. kislinga. uczestniczył w paryskich 

salonach, wystawiał w amsterdamie, Brukseli 

i Honfleur. indywidualne pokazy twórczości 

artysty odbyły się w Łodzi, Berlinie, Helsinkach, 

nowym jorku, jerozolimie i Zurychu. artysta 

malował portrety i sceny we wnętrzu zbliżone 

stylistycznie do ekspresjonistycznego nurtu 

"École de Paris". utrwalał także rozsłonecznione 

pejzaże południowych rejonów Francji 

i Hiszpanii, martwe natury i kwiaty. 

Cena wywoławcza:  7 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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47

Szymon Mondzain
(Szamaj Mondszajn) 
(1890 chełm – 1979 Paryż) 

"anemony"

olej/płótno, 62,5 x 51 cm

sygnowany l. śr.: 'mondzain'

odWRocie: opisany na odwrociu

studia artystyczne odbył w latach 1906–1908 

w warszawskiej szkole sztuk Pięknych pod 

kierunkiem kazimierza stabrowskiego. dzięki 

finansowemu wparciu gminy żydowskiej 

kontynuował naukę w latach 1909-1912 

w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 

w pracowniach Teodora axentowicza i józefa 

Pankiewicza. swe prace eksponował po raz 

pierwszy w 1908 r. w warszawskim Towarzystwie 

Zachęty sztuk Pięknych oraz w 1909 r. 

w krakowskim TZsP. W latach 1909 i 1911 

odbył podróże do Paryża, gdzie zamieszkał na 

stałe w 1912 r. i uzupełnił studia w pracowni 

andré deraina. W 1913 r. malował w Bretanii, 

w następnym roku poszukiwał artystycznych 

motywów w Hiszpanii. uczestniczył w paryskich 

salonach: niezależnych (1911, 1914, 1921, 1923), 

jesiennym (1913, 1919, 1921, 1924, 1936) i Tuileries 

(1923, 1924). indywidualne pokazy jego malarstwa 

odbyły się w Fine arts club w chicago (1920) oraz 

w Galerie Hodebert (1926) i salon des Tuileries 

(1931) w Paryżu. od 1925 r. często odwiedzał 

algierię, gdzie przeżył okres ii wojny światowej. 

do Paryża powrócił w 1965 roku. malował pejzaże, 

martwe natury, portrety, sceny marynistyczne.

Cena wywoławcza:  24 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000
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48

Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

naBRZeŻe

olej/płótno, 38,5 x 46 cm 

sygnowany l. d.: 'Hayden'

studiował w Warszawie w ssP i na Politechnice 

oraz w paryskiej academie "La Palette". 

Wystawiał w Paryżu na salonach: niezależnych, 

Tuileries i majowym. dużo czasu spędzał na 

południu Francji. miał indywidualne wystawy 

w renomowanych galeriach Paryża i Londynu. 

W latach 1922-1953 malował realistyczne 

pejzaże i portrety. Pod koniec życia nawiązał do 

swych kubistycznych doświadczeń z młodości, 

tworząc obrazy z pogranicza sztuki figuralnej 

i abstrakcyjnej.

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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49

Leon Weissberg
(1893 Przeworsk – 1943 obóz w majdanku)

WiecZoRem W oGRodZie, okoŁo 1928 R.

olej/płótno, 39 x 46 cm

sygnowany l. d.: 'L. Weissberg'

Leon Weissberg studiował w akademii 

sztuk Pięknych w Wiedniu i w monachium. 

W 1922 roku odbył podróż artystyczną do 

Włoch i Holandii, przebywał także w Berlinie. 

W 1923 roku osiadł na stałe w Paryżu, gdzie rok 

później eksponował swoje prace na salonie 

jesiennym i salonie Tuileries. Wystawiał także 

swoje obrazy w Galerie Zak i Galerie manteau. 

Po wybuchu ii wojny światowej opuścił Paryż; 

w 1941 roku uwięziony w obozach Gurs 

i drancy, później przewieziony został do obozu 

w majdanku, gdzie zginął. jerzy malinowski 

zalicza Leona Weissberga do tzw. 'Grupy 

czterech' obok Zygmunta menkesa, alfreda 

aberdama i joachima Weingarta. Byli to artyści 

pochodzący ze Lwowa, który na przełomie 

1925/26 zorganizowali wystawę w paryskiej 

galerii jan Śliwińskiego. markiel malował 

ekspresyjne pejzaże, portrety, sceny cyrkowe 

i rodzajowe o tematyce żydowskiej, widoki 

miejskie. 

Cena wywoławcza:  20 000 zł
estymacja: 24 000 – 35 000
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50

Efraim Mandelbaum
(1884 – 1943 oświęcim)

Widok Z koŚcioŁem

olej/tektura, 66,5 x 49 cm

sygnowany l. d.: 'mandelbaum'

odWRocie: papierowa naklejka z salonu 

obrazów i dzieł sztuki L. Błasiak w krakowie

studiował w pracowni Leona Wyczółkowskiego 

i józefa mehoffera w krakowskiej akademii sztuk 

Pięknych. W latach 1911–1912 odbył podróże 

do egiptu, Włoch oraz zwiedził Wiedeń i Pragę. 

W czasie i wojny światowej, podczas pracy 

w plenerze, został zatrzymany przez żandarmerię 

austriacką pod zarzutem szpiegostwa. Związane 

z tym wydarzeniem traumatyczne przeżycia 

pociągnęły za sobą powracającą chorobę i kuracje 

w szpitalach psychiatrycznych. W 1925 r. wraz 

z rodziną wyjechał do Paryża, gdzie odnowił 

studencką przyjaźń z m. kislingiem oraz nawiązał 

kontakt z T. makowskim. Wystawiał na paryskich 

salonach oraz na ekspozycjach krajowych. 

W 1942 r. został aresztowany przez niemców, 

następnie wywieziony do obozu koncentracyjnego 

w drancy, a stamtąd do oświęcimia.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000
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51

Abraham Neumann
(1873 sierpc – 1942 kraków)

WyBRZeŻe moRskie W BReTanii

olej/płótno, 71 x 103 cm

sygnowany p. d.: 'a. neumann'

W roku 1891 przybył do Warszawy. Zarabiał 

na życie malując portrety i równocześnie 

uczył się w szkole Rysunkowej u W. Gersona. 

W latach 1897-1902 studiował w krakowskiej 

asP u j. malczewskiego, L. Wyczółkowskiego 

i j. stanisławskiego. W 1900 r. przebywał 

w Paryżu i przez parę miesięcy uczęszczał do 

academie julian, zwiedził też Belgię, Holandię, 

anglię i niemcy. jego edukację artystyczną 

uzupełniły wizyty w muzeach w europie i stanach 

Zjednoczonych. Lata 1904 i 1925-1927 spędził 

w Palestynie, gdzie uczył w szkole sztuk Pięknych 

i Przemysłu artystycznego. Podczas ii wojny 

światowej był więziony w krakowskim getcie; 

został rozstrzelany w 1942 r. malował głównie 

pejzaże, ale od 1911 r. zainteresowały go motywy 

architektoniczne, wnętrza i martwe natury.

Cena wywoławcza:  12 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000
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52

Florian Piekarski
(1868 słonim – po 1914)

Widok Z kaZimieRZa nad WisŁą, okoŁo 
1912 R.

olej/sklejka, 63 x 77 cm

sygnowany l. d.: 'F. Piekarski'

Florian Piekarski uczył się początkowo w szkole 

Rysunku w Warszawie. W latach 1899–1904 

studiował malarstwo w krakowskiej akademii 

w pracowni Leona Wyczółkowskiego.  Wystawiał 

swoje obrazy regularnie na wystawach 

w warszawskiej Zachęcie od 1905 roku; 

w 1912 roku prezentowana była kolekcja prac 

pejzażowych z motywami z kazimierza nad 

Wisłą.

Cena wywoławcza:  4 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000
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53

Kazimierz Brzozowski
(1871 – 1945 Zakopane)

"doLina sTRąŻyska"

olej/tektura, 42 x 61 cm

sygnowany p. d.: 'k BRZoZoWski | ZakoPane

odWRocie: opisany na odwrociu

kazimierz Brzozowski był malarzem i grafikiem, 

zajmował się głównie sztuką użytkową 

i projektowaniem tkanin i mebli. W 1910 roku 

był współzałożycielem stowarzyszenia kilim 

w Zakopanem, należał także do Towarzystwa 

Polska sztuka stosowana. Brał udział m.in. 

w międzynarodowej Wystawie sztuki 

dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku. Tworzył 

także plakaty.

Cena wywoławcza:  4 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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Aleksander Dzigurski
(1911 – 1995)

Widok Z caPRi

olej/płótno, 51 x 71 cm

sygnowany p. d.: 'a. dzigurski | capri'

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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55

Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

moRZe

pastel/papier, 52 x 66 cm

sygnowany l. d.: 'F. m. Wygrzywalski'

studiował w monachijskiej asP w latach 

1893–1898 oraz w academie julian w Paryżu. 

W 1908 roku osiadł we Lwowie. naturalizm 

i silna ekspresja jego początkowych dzieł, 

w których przedstawiał pracę ludzką bądź 

wydarzenia o dużym ładunku dramatycznym, 

ustąpiły w późniejszym okresie realistycznym 

pejzażom włoskim i ukraińskim. Wygrzywalski był 

twórcą dekoracji lwowskiej izby Przemysłowo – 

Handlowej. Projektował również witraże, tworzył 

scenografię i kostiumy teatralne.

Cena wywoławcza:  14 000 zł
estymacja: 16 000 – 24 000
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Aleksander Augustynowicz
(1865 iskrzynia, pow. krosno – 1944 Warszawa)

GŁoWa koBieTy, 1890 R.

olej/deska, 25,5 x 20,5 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'augustynowicz | 

1890'

W latach 1883 – 86 studiował w ssP 

w krakowie u F. szynalewskiego, j. matejki 

i W. Łuszczkiewicza. naukę kontynuował 

w 1888 roku w pracowni stefana Hollósy'ego 

w monachium. odbył wiele podróży 

artystycznych do Włoch i na Węgry. mieszkał we 

Lwowie, Zakopanem i Poznaniu. należał m.in. do 

warszawskiego Towarzystwa Zachęty oraz ZaP. 

W 1896 roku, na międzynarodowej Wystawie 

w Berlinie, otrzymał złoty medal. Tematem jego 

prac były najczęściej pejzaże, portrety, sceny 

rodzajowe i kwiaty. obrazy artysty znajdują się 

m.in. w muzeum narodowym w Warszawie, 

krakowie i muzeum im. L. Wyczółkowskiego.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000

57

Stanisław Kostrzewski
(? Warszawa – 1899 Warszawa)

PoRTReT dZieWcZyny, 1886 R.

olej/płótno, 48,5 x 39 cm

sygnowany i datowany p. d.: 's. kostrzewski i 

1886'

stanisław kostrzewski rozpoczął naukę 

rysunku w wieku 16 lat w klasie Rysunkowej 

w Warszawie u Wojciecha Gresona. W latach 

1873–75 studiował w monachium u aleksandra 

strahubera; studia uzupełniał także w Paryżu. 

mieszkał i tworzył w Warszawie od 1876 roku. 

krytyka pisała o nim: „dobry kolorysta, uzdolniony 

do kariery portrecisty”. malował portrety, obrazy 

rodzajowe i krajobrazy, pod koniec życia także 

sceny marynistyczne.

Cena wywoławcza:  6 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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58

Ludwik Wiesiołowski
(1854 lub 1856 księstwo Poznańskie – 1892 

Warszawa) 

PoRTReT cHŁoPca W kaPeLusZu, 1886 R.

olej/deska, 38,5 x 31 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'LW (monogram 

wiązany) | Rzym | 1886'

naukę malarstwa rozpoczął w 1872 roku 

w warszawskiej klasie Rysunkowej. od końca 

1874 roku był notowany jako student akademii 

sztuk Pięknych w Petersburgu. kształcił się 

pod kierunkiem malarzy rosyjskich, m.in. 

Wereszczagina, czistiakowa oraz szamszyna. 

W 1879 roku ukończył studia; uzyskał wielki złoty 

medal za obraz "chrystus i jawnogrzesznica" oraz 

tytuł "kłassnyj chudożnik" i stopnia. otrzymał 

także stypendium na studia zagraniczne, które 

wykorzystał studiując w Paryżu i Rzymie. ożenił 

się z Bronisławą z malinowskich – portrecistką 

i malarką kwiatów, córką pejzażysty i dekoratora 

adama malinowskiego. W 1887 roku otworzył 

szkołę malarstwa dla kobiet. W początkowym 

malował głównie dzieła o tematyce religijnej, 

później także podejmował watki historyczne oraz 

pejzażowe; był również uznanym portrecistą.

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

59

Wacław Chodkowski
(1878 kozienice – 1953 Warszawa)

"dZieWcZynka W RoGaTyWce", 1918 R.

olej/płótno, 36 x 39 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'W. chodkowski 

1918'

WysTaWiany: 1) TZsP, salon Wiosenny, 1918 r.; 

2) TZsP w Warszawie, po 1918 r.

Wacław chodkowski uczył się w warszawskiej 

szkole Rysunkowej u Wojciecha Gersona, 

antoniego Badowskiego i józefa kauzika. 

Związany był z warszawskim środowiskiem 

artystycznym. Wystawiał w Towarzystwie Zachęty 

sztuk Pięknych, miał tam też pracownię. malował 

głównie pejzaże, portrety oraz sceny rodzajowe.

Cena wywoławcza:  3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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60

Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów k. Tarnobrzegu – 1961 kraków)

RÓŻe W WaZonie

olej/tektura, 32,5 x 97,5 cm

sygnowany l. śr.: 'a. karpiński'

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej 

ssP u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904–1907 kontynuował 

naukę w asP w Wiedniu u k. Pochwalskiego, 

w Paryżu w academie Willi (1908–12) oraz 

w 1922 r. w academie collarossi. Podróżował 

do Włoch, Londynu, Budapesztu. Był członkiem 

m.in. TPsP w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". 

W latach 1918 – 27 został wiceprezesem TPsP 

w krakowie. Głównym tematem jego prac były 

portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie 

głównie monachium i Paryża oraz martwe natury 

z motywem kwiatów.

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

61

Alfons Karpiński
(1875 Rozwadów k. Tarnobrzegu – 1961 kraków)

ŻÓŁTe RÓŻe

olej/tektura, 36,5 x 51 cm

sygnowany p. śr.: 'a. karpiński'

Cena wywoławcza:  11 000 zł
estymacja: 13 000 – 18 000
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62

Max Band
(1900 naujamiestis na Litwie – 1974 Hollywood 

lub nowy jork)

Widok miejski

olej/płótno, 75 x 93 cm

sygnowany l. d.: 'max Band'

malarz, rzeźbiarz i pisarz. W latach 1920–22 

studiował w szkole sztuk Pięknych w Berlinie 

u Willy'ego jaeckela. do Paryża przybył w 1923 r. 

i mieszkał tam do 1954 r., później przeniósł się 

do stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na 

uniwersytecie judaizmu w Los angeles. Wystawiał 

na salonach paryskich (w okresie 1929–1938), 

w berlińskiej secession oraz w Londynie. malował 

ekspresyjne portrety i kompozycje figuralne, 

często o tematyce żydowskiej.

Cena wywoławcza:  18 000 zł
estymacja: 22 000 – 35 000
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63

Edmund Jerzy Kaniewski
(1909–1982)

GÓRa kRÓLoWej Bony W kRZemieŃcu

olej/płótno wzmacniane, 80 x 65 cm

sygnowany p. d.: 'e. kanieWski'

odWRocie: szkic obrazu – Portret kobiety 

w kapeluszu

edmund kaniewski rozpoczął studia malarskie 

w akademii sztuk Pięknych w Warszawie 

w 1928 roku. W 1932 roku uczestniczył 

w pierwszej wystawie ugrupowania Loża 

Wolnomalarska, rekrutującego się z uczniów 

Tadeusza Pruszkowskiego; później wystawiał 

z tą grupą w 1934 roku w salonie czesława 

Garlińskiego w Warszawie. swoje prace 

eksponował także w warszawskiej Zachęcie. 

malował pejzaże, sceny rodzajowe i portrety.

Cena wywoławcza:  4 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000
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Antoni Piotrowski
(1853 nietulisko duże k. kunowa – 1924 

Warszawa)

"sTodoŁy", 1900 R.

olej/sklejka, 20 x 31 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'a. PioTRoWski 

1900',

odWRocie: papierowa naklejka z pracowni 

oprawy obrazów Wacława kozarzewskiego 

w Warszawie

WysTaWiany: TPsP w Warszawie, 1925 r.

od 1869 r. uczył się w warszawskiej klasie 

Rysunkowej u Wojciecha Gersona. W latach 

1875–1877 studiował w akademii monachijskiej, 

a w latach 1877–1879 był uczniem jana 

matejki w krakowskiej szkole sztuk Pięknych. 

W latach 1885–1887 wyjeżdżał do Bułgarii jako 

korespondent - ilustrator pism angielskich 

i francuskich dokumentujący wojnę bułgarsko-

serbską. Będąc w Bułgarii namalował cykl 

obrazów dla Galerii narodowej w sofii i zrobił 

karierę jako portrecista arystokracji. W 1897 

i 1903 r. wyjeżdżał na Bliski Wschód, skąd 

nadsyłał korespondencję i rysunki z wojny 

grecko-tureckiej. malował przede wszystkim 

sceny rodzajowe, często z życia mazowieckiej 

wsi. malował także obrazy historyczne, epizody 

z powstania styczniowego oraz portrety. Brał 

udział w malowaniu panoramy Berezyna.

Cena wywoławcza:  7 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000
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65

Apoloniusz Kędzierski
(1861 suchedniów – 1939 Warszawa)

"kosiaRZ", 1923 R.

akwarela/papier, 53 x 70 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'a. kędzierski 1923' 

oraz p. d. wycisk na arkuszu papieru

odWRocie: naklejka papierowa z Pałacu sztuki 

w Warszawie

W 1877 roku został przedstawiony józefowi 

Brandtowi i jako jego uczeń wszystkie wakacje 

spędzał w posiadłości tego malarza w orońsku. 

na studia artystyczne został skierowany do 

warszawskiej klasy Rysunkowej, gdzie do 

1885 roku studiował malarstwo u aleksandra 

kamińskiego i Wojciecha Gersona. dzięki 

pomocy finansowej Brandta wyjechał na 

dalsze studia do monachium. W akademii 

monachijskiej studiował w latach 1886–1887 

i być może w 1888 roku w pracowni nikolausa 

Gysisa. Powrócił na stałe do Warszawy około 

roku 1889. W 1902 roku wyjechał w podróż 

po europie; zwiedził m.in. Belgię, Francję, 

Włochy, odwiedził Wiedeń i Budapeszt. czynnie 

uczestniczył w życiu artystycznym – należał 

do towarzystw artystycznych: T. a. P. sztuka, 

odłam, Pro arte i klubu akwarelistów Polskich. 

W latach 1894–1896 i 1903–1915 był członkiem 

komitetu Towarzystwa Zachęty sztuk Pięknych 

w Warszawie, a także Rady instytutu Propagandy 

sztuki. malował sceny wiejskie, rodzajowe, 

krajobrazy, portrety i kwiaty. Wiele uwagi i czasu 

poświęcał studiom plenerowym. na przełomie 

wieków wykonał także polichromie do kościołów 

w sobocie, Głuchowie, mydłowie opatowskim 

oraz w katedrze we Włocławku, a także dekoracje 

wnętrz kilku warszawskich kawiarni.

Cena wywoławcza:  8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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Ludwik Stasiak
(1858 Bochnia – 1924 kraków)

kWiTnące jaBŁonie W sadZie

olej/płótno, 75 x 100 cm 

sygnowany l. d.: 'Ludwik stasiak'

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej 

ssP u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904–1907 kontynuował 

naukę w asP w Wiedniu u k. Pochwalskiego, 

w Paryżu w academie Willi (1908–12) oraz 

w 1922 r. w academie collarossi. Podróżował 

do Włoch, Londynu, Budapesztu. Był członkiem 

m.in. TPsP w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". 

W latach 1918–27 został wiceprezesem TPsP 

w krakowie. Głównym tematem jego prac były 

portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie 

głównie monachium i Paryża oraz martwe natury 

z motywem kwiatów.

Cena wywoławcza:  12 000 zł
estymacja: 16 000 – 24 000
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67

Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 szklarska Poręba)

TRyPTyk – TRZy PoRy Roku, 1967 R.

olej/płyta pilśniowa, 74 x 165 cm (wraz z ramą 

autorską)

każda część sygnowana u dołu

W latach 1895–1899 studiował w krakowskiej 

ssP pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego, 

j. unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 1899–

1901 spędził w paryskiej academie des Beaux-arts 

u j. L. Gerôme`a. Podczas ii wojny światowej był 

w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. Po powrocie do 

kraju zamieszkał w krakowie, a następnie przeniósł 

się do szklarskiej Poręby. należał m.in. do TaP 

"sztuka", Grupy Zero, Grupy Pięciu oraz "secesji" 

wiedeńskiej. na jego pracę ogromny wpływ 

miała symboliczna twórczość j. malczewskiego. 

Hofman malował głównie obrazy religijne, sceny 

rodzajowe, portrety i pejzaże. jego modelami byli 

często biedni, prości ludzie, którzy zyskali w jego 

pracach ponadczasową godność.

Cena wywoławcza:  18 000 zł
estymacja: 24 000 – 35 000
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68

Ludwik Stasiak
(1858 Bochnia – 1924 kraków)

"WieRcHomLa"

olej/tektura, 48 x 60,5 cm 

sygnowany p. d.: 'Ludwik stasiak'

odWRocie: na odwrociu odręcznym pismem 

napis: 'Wierchomla'

W latach 1891–1899 studiował w krakowskiej 

ssP u F. cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza 

i L. Wyczółkowskiego. edukację artystyczną 

uzupełniał w pracowni ažbego w monachium 

(1903 r.) W latach 1904–1907 kontynuował 

naukę w asP w Wiedniu u k. Pochwalskiego, 

w Paryżu w academie Willi (1908–12) oraz 

w 1922 r. w academie collarossi. Podróżował 

do Włoch, Londynu, Budapesztu. Był członkiem 

m.in. TPsP w krakowie oraz wiedeńskiej "secesji". 

W latach 1918 – 27 został wiceprezesem TPsP 

w krakowie. Głównym tematem jego prac były 

portrety, sceny rodzajowe, widoki miejskie 

głównie monachium i Paryża oraz martwe natury 

z motywem kwiatów.

Cena wywoławcza:  4 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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69

Franciszek Jan Machniewicz
(1859 Złotne – 1897 kraków)

Las

olej/tektura, 49 x 63,5 cm

sygnowany p. d.: 'machniewicz'

Franciszek machniewicz studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych w latach 1874–83 m. in. 

W oddziale kompozycyjnym jana matejki. dzięki 

stypendiom studia malarskie kontynuował 

w monachium u alexandra Wagner. mieszkał na 

stałe w krakowie, gdzie od 1883 roku wystawiał 

rokrocznie w tamtejszym TPsP; wystawiał 

również we Lwowie i w salonie krywulta 

w Warszawie. Był przede wszystkim portrecistą; 

malował także sceny rodzajowe, typy ludzkie 

i pejzaże.

Cena wywoławcza:  15 000 zł
estymacja: 18 000 – 24 000
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Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 szklarska Poręba)

mGŁy W kaRkonosZacH, 1958 R.

olej/sklejka, 22 x 35 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'Wlastimil Hofman 

| 1958.'

W latach 1895–1899 studiował w krakowskiej 

ssP pod kierunkiem F. cynka, j. malczewskiego, 

j. unierzyskiego i j. stanisławskiego. Lata 

1899–1901 spędził w paryskiej academie des 

Beaux-arts u j. L. Gerôme`a. Podczas ii wojny 

światowej był w ZssR, Tel-avivie i jerozolimie. 

Po powrocie do kraju zamieszkał w krakowie, 

a następnie przeniósł się do szklarskiej Poręby. 

należał m.in. do TaP "sztuka", Grupy Zero, Grupy 

Pięciu oraz "secesji" wiedeńskiej. na jego pracę 

ogromny wpływ miała symboliczna twórczość 

j. malczewskiego. Hofman malował głównie 

obrazy religijne, sceny rodzajowe, portrety 

i pejzaże. jego modelami byli często biedni, 

prości ludzie, którzy zyskali w jego pracach 

ponadczasową godność.

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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71

Seweryn Bieszczad
(1852 jasło – 1923 krosno)

PejZaŻ ZimoWy Z cHaTami 
i WędRoWcem

olej/płótno, 20 x 30 cm

sygnowany p. d.: ‘s. Bieszczad’

Cena wywoławcza: 6 000
estymacja: 7 000 – 10 000
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Nikołaj Wasiljewicz 
Aleksjejew 
(czynny w moskwie 1885 – pocz. XX w.)

koWsZ – cZaRka do cZeRPania WÓdki

emalia komórkowa, niello, srebro, pr.: '84', waga: 

76 g, dł.: 12 cm, szer.: 7 cm, wys.: 4,3 cm

sygnowany cyrylicą na spodzie: znak złotnika 

'na', próba srebra, znak miejski moskwy

Cena wywoławcza:  4 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000

72

Autor nieznany
XViii/XiX w.

Pas konTusZoWy cZTeRosTRonny

nici jedwabne, 38 x 370 cm

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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74

Złotnik AS

BomBonieRka na sŁodycZe, 1806–07

Gdańsk, złotnik 'as'

srebro kute, repusowane, złocone, waga: 355 g, 

dł.: 14 cm

cechowanie: znak miejski Gdańska, litera 

datująca 'e', inicjały złotnika 'as'

Cena wywoławcza:  5 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 00075

Olga Niewska
(1898 charków – 1943 Warszawa)

siedZący BuLdoG, 1923 R.

brąz, wys.: 23 cm, wymiary podstawy: 15,2 x 

13,2 cm

sygnowany i datowany na podstawie: '1923 

olga niewska' oraz na spodzie znak odlewni: 

's. WasiLeWski'

studiowała w latach 1919–1923 na wydziale 

rzeźby akademii sztuk Pięknych w pracowni 

konstantego Laszczki. debiutowała w 1920 

roku wystawą w krakowskim Pałacu sztuki. 

W kolejnych latach wystawiała regularnie 

w TPsP w krakowie i w warszawskiej "Zachęcie". 

W 1922 roku pokazała na wystawie w krakowie 

rzeźbę "japończyk". Po ukończeniu studiów 

artystka przeniosła się do Warszawy, gdzie miała 

swoją pracownię. Rozgłos przyniosły jej rzeźba 

marszałka józefa Piłsudskiego (1926 r.). W latach 

1926–28 artystka wyjechała do Paryża, gdzie 

kontynuowała naukę u emile'a a. Bourdelle'a. 

obok rzeźby portretowej, niewską inspirowała 

tematyka sportowa (tworzyła statuetki, puchary 

jako nagrody w zawodach sportowych) oraz 

animalistyczna (złoty medal za rzeźbę "Pelikan" 

na wystawie w Paryżu w 1937). 

Cena wywoławcza:  9 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty 
kolekcjonerskie oddane do  sprzedaży komisowej przez 
komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjne-
go. Zgodnie z  oświadczeniami komitentów powierzone 
obiekty stanowią ich własność bądź też komitenci mają 
prawa do ich rozporządzania, a ponadto, nie są one obję-
te jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, 
są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych 
praw rzeczowych, a  także jakichkolwiek roszczeń osób 
trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę, 
rzetelny opis katalogowy powierzonego do  sprzedaży 
obiektu, a  także pokrywa koszty jego ubezpieczenia. 
Aukcja jest prowadzona zgodnie z  polskimi przepisami 
prawnymi przez osobę upoważnioną po  stronie Domu 
Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma 
prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów 
oraz do  ich wycofania z  licytacji bez podania przyczyn. 
Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione 
lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego 
wskazaną przed  rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny 
zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych 
na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wyko-
rzystaniem doświadczenia i  wiedzy fachowej pracowni-
ków Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem 
Aukcyjnym ekspertów.

2. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z nume-
rami aukcyjnymi, które można otrzymać przy  stanowisku 
rejestracyjnym po  wypełnieniu formularza udziału w  au-
kcji. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji 
ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość 
osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo 
jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić  
tabliczkę z  numerem aukcyjnym, a  w  przypadku zakupu 
odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 

3. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podsta-
wie „zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest 
w katalogu (na ostatnich stronach), w siedzibie Domu Au-
kcyjnego oraz na stronie internetowej http://www.desa.pl/
assets/files/formularze/zlecenie_licytacji.pdf. W przypadku 
zlecenia licytacji z  limitem Dom Aukcyjny dokłada wszel-
kich starań, by klient zakupił obiekt w możliwie najniższej 
cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit 
jest niższy niż cena gwarancyjna zostaje zawarta transak-
cja warunkowa. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, 
e-mailem lub zostawić osobiście w  siedzibie Domu Au-
kcyjnego najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem 
licytacji. Wraz z formularzem klient powinien przesłać fo-
tokopię dokumentu tożsamości w celach koniecznych do 
realizacji zlecenia licytacji. Dane osobowe klienta są infor-
macjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości 
Domu Aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, 
rachunek za zawarte transakcje zostanie przesłany na ad-
res podany przez klienta na formularzu.

4. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni 
przesłać zlecenia najpóźniej na  jeden dzień przed  dniem 
aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z  klien-
tem 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  po-
danym przez klienta numerem telefonu. Za  wyjątkiem 
opłaty aukcyjnej z  tytułu licytacji telefonicznych Dom  
Aukcyjny nie pobiera żadnych dodatkowych opłat. Dom  
Aukcyjny zastrzega, że może rejestrować i  archiwizować 
rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 

5. Przebieg Aukcji
O  wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner podając 
postąpienia wedle tabeli postąpień dla poszczególnych 

przedziałów cenowych, którą umieszczono na końcu re-
gulaminu. W  zależności od przebiegu aukcji, Aukcjoner 
może wedle własnego uznania zdecydować o innej wyso-
kości postąpienia. Zakończenie licytacji obiektu następuje 
w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i  jest 
równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Do-
mem Aukcyjnym a licytantem, który zaoferował najwyższą 
kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjo-
ner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację 
obiektu. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do licytowa-
nia jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników au-
kcji obiektów. W sytuacji takiej numery obiektów są przed 
aukcją zgłaszane do Aukcjonera. Aukcja jest prowadzona 
w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika aukcji nie-
które spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone 
w  języku angielskim i  niemieckim. Prośby takie powinny 
być składane najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z in-
formacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się 
w tempie 60–100 obiektów na godzinę.

6. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w  katalogu pod opi-
sem obiektu jest kwotą od której rozpoczyna się licytacja. 
Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakoń-
czyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub rów-
nej tej kwocie.

7. Estymacja
Podana w  katalogu estymacja jest szacunkową warto-
ścią określoną przez Dom Aukcyjny. Zakończenie licytacji 
w przedziale estymacji lub powyżej górnej estymacji jest 
transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji poniżej dolnej 
estymacji może być transakcją warunkową (patrz punkt 9).

8. Cena gwarancyjna
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści 
się pomiędzy ceną wywoławczą a dolną estymacją. Jeżeli 
w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnię-
ta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji wa-
runkowej, co zostaje ogłoszone przez Aukcjonera.

9. Transakcje warunkowe
Dom Aukcyjny dopuszcza zawieranie transakcji warunko-
wej. Transakcja taka dochodzi do skutku pod warunkiem 
akceptacji wylicytowanej ceny przez właściciela obiektu. 
Zawarcie transakcji warunkowej jest traktowane jako 
prawnie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicy-
towanej. Dom Aukcyjny zobowiązuje się w negocjować 
z  właścicielem obiektu możliwość obniżenia ceny do 
kwoty wylicytowanej. Jeśli negocjacje nie przyniosą po-
zytywnego skutku w czasie pięciu dni roboczych od dnia 
aukcji, obiekt uznaje się za niesprzedany. Dom Aukcyjny 
zastrzega sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert 
równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane 
warunkowo. W  przypadku otrzymania takiej oferty od 
innego oferenta Dom Aukcyjny informuje o  tym fakcie 
klienta, który wylicytował warunkowo. Klient ma prawo 
w takim wypadku do podniesienia swojej oferty do ceny 
gwarancyjnej i przysługuje mu pierwszeństwo w zakupie 
obiektu. Jeśli nie podniesie swojej oferty do ceny gwa-
rancyjnej, transakcja warunkowa zostaje unieważniona 
a obiekt może zostać sprzedany drugiemu oferentowi po 
cenie gwarancyjnej.

10. Opłata aukcyjna i podatek VAT
Do  kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę 
aukcyjną w  wysokości  15%. Kwota wylicytowana wraz 
z  opłatą aukcyjną zawiera podatek od  towarów i  usług 
VAT. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, 
w  przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na  aukcji. 
Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

11. Płatności
Kupujący jest zobowiązany do  zapłaty należności 
za  wylicytowane obiekty w  terminie  10 dni od  dnia  

aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do  naliczenia 
odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.
Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności:
Gotówka: PLN – wszystkie transakcje zawierane są w pol-
skich złotych. Inne waluty – na specjalne życzenie po 
wcześniejszym uzgodnieniu, Dom Aukcyjny może przyjąć 
wpłatę w: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Prze-
liczenie będzie następowało po dziennym kursie kupna 
waluty Banku BPH pomniejszonym o 3%.
Karty Kredytowe: Dom aukcyjny akceptuje następujące 
karty kredytowe: MasterCard, VISA, Maestro, VISA electron

Przelew bankowy na rachunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa
Bank BPH Spółka Akcyjna 
03 1060 0076 0000 3200 0131 9366 

12. Odstąpienie od umowy
W  razie opóźnienia nabywcy w  zapłacie, Dom Aukcyjny 
po  bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego 
terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

13. Przejście własności obiektu
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę 
z chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną.

14. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty 
aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie 
przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

15. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie 
z  przepisami prawa polskiego. Reklamację z  tytułu nie-
zgodności towaru z  umową można zgłosić w  ciągu jed-
nego roku od wydania obiektu. Wobec osób nie będących 
konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialno-
ści za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych 
obiektów.

14. Obowiązujące przepisy prawa
Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
•  ustawy z  dnia  23 lipca  2003  r. o  ochronie zabytków 

i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) – wy-
wóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga 
zgody odpowiednich władz,

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

•  ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu 
wprowadzaniu do  obrotu finansowego wartości ma-
jątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujaw-
nionych źródeł oraz o  przeciwdziałaniu finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2000r. Nr 116, poz. 1216 z późn. 
zm.) –  Dom Aukcyjny jest zobowiązany do  zbiera-
nia danych osobowych nabywców dokonujących  
transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

TABELA POSTĄPIEŃ

cena postąpienie
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 – 500 000 5 000
500 000 – 1 000 000 10 000
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Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. dom aukcyjny 
będzie reprezentował w licytacji nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jed-
nocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. dom aukcyjny nie przyj-
muje zleceń bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia kilku zleceń w tej samej 
wysokości, dom aukcyjny będzie reprezentował klienta, którego zlecenie zostało 
złożone najwcześniej. Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o ……..% 
w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości.

Zlecenie telefoniczne
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru telefonu 
aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy domu aukcyjnego połączą się z Państwem 
chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. dom aukcyjny nie pono-
si odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia udziału w przypadku problemów 
z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.
Numer telefonu do licytacji

Aukcja dzieł sztuki
15 grudnia 2011, godz. 19

ZLecenie LicyTacji

imię naZWisko

adRes (miasto, ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy)

nR dokumenTu ToŻsamoŚci

TeLeFon Faks

e-maiL niP (dLa FiRm)

DESA UNICUM Sp. z o. o.
ul. marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel.: 22 584 95 25
faks: 22 584 95 26
e-mail: biuro@desa.pl

Zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia 
udziału w aukcji, które nie skutkują żadnymi dodatkowymi kosztami 
dla nabywcy.

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub 
e-mailem) do siedziby domu aukcyjnego nie później niż 24 godziny 
przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

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 emailem, pocztą 
lub faksem: w formie kserokopii lub skanu tego dokumentu).

PRosZę o LicyTację nasTęPującycH PoZycji:

Należność za zakupiony obiekt
  Wpłacę na konto bankowe 
Bank BPH spółka akcyjna 03 1060 0076 0000 3200 0131 9366
  Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11 – 19)

Faktura
Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach:

 Telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem
 Proszę o wystawienie faktury VaT bez podpisu odbiorcy

imię i naZWisko daTa i PodPis

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1)  zapoznałem/-am się i akceptuję warunki Regulaminu aukcji organizowanej 

przez dom aukcyjny desa unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym,
2)  zobowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulami-

nem aukcji, w szczególności do zapłacenia wylicytowanej kwoty powiększonej 
o opłatę aukcyjną w terminie 5 dni od daty aukcji

3)  wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe i zgodne z moja 
najlepsza wiedza. W przypadku zatajenia lub podania nieprawdziwych danych 
desa unicum nie ponosi odpowiedzialności

4)  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach ko-
niecznych do realizacji niniejszego zlecenia oraz w celach marketingowych 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych, przez desa 

     unicum oraz podmioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem jest lub bę-
dzie desa unicum,

5)  wyrażam zgodę na przesyłanie katalogów wydawanych przez desa unicum 
a także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, przez desa uni-
cum oraz podmioty, których akcjonariuszem lub udziałowcem jest lub będzie 
desa unicum,

6)  zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest 
desa unicum sp. z o.o. oraz że przysługuje mi prawo wglądu do treści swoich 
danych oraz prawo do ich poprawienia,

7)  dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępnia-
ne, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych 
w przepisach ustaw.
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