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1

Janusz Kotarbiński
(1890 gołonóg – 1940 Zakopane)

"HaLina", 1927 R.

olej/sklejka, 58 x 49 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'janusz kotarbiński – 

Zakopane | Halina 1927'

kuzyn malarza mieczysława kotarbińskiego. 

W czasie i wojny światowej walczył w Legionach. 

ok. 1919 r. osiedlił się w Zakopanem, gdzie 

związany był z grupą artystyczną sztuka 

Podhalańska. Wystawiał w TZsP w Warszawie 

oraz w Łodzi i w Budapeszcie na Wystawie 

międzynarodowej w 1930 r. malował pejzaże, 

przeważnie o motywach tatrzańskich, portrety, 

jest także autorem polichromii w zakopiańskim 

kościele parafialnym.

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000
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2

Wlastimil Hofman
(1881 Praga – 1970 szklarska Poręba)

dZieWcZynka Ze sŁonecZnikiem, 1908 R.

olej/tektura, 50 x 36 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'HV (monogram 

wiązany) 908' 

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: 10 000 zł
estymacja: 14 000 – 20 000
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3

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

"Hania Z Psem"

olej/płótno, 87 x 72 xm

sygnowany l. d.: 'a. karpiński'

odWRocie: 

papierowa naklejka z salonu dzieł sztuki 

k. Wojciechowskiego w krakowie

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: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000
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4

Jerzy Kossak
(1886 kraków – 1955 kraków)

sPŁosZony koń, 1915 R.

olej/tektura, 55 x 46 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'jerzy kossak 1915'

odWRocie: 

pieczątka składu przyborów malarskich firmy 

Lefranc (znak skrzyżowanego kaduceusza 

i kotwicy) oraz pieczątka: 'skład papierni 

i galanteryi | Z. ZiemBicki | kraków, Pl. mariacki 2'

Cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000
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5

Czesław Wasilewski
(ok. 1875 – 1946/47) (?)

SAnnA

olej/płótno, 60 x 90 cm 

sygnowany p. d.: 'cz. Wasilewski' 

Cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000
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6

Zygmunt Józef Menkes
(1896 Lwów – 1986 Riverdale, usa)

dZieWcZyna Z BukieTem makÓW

olej/płótno, 87 x 41 cm

sygnowany p. d.: 'menkes'

odWRocie:

papierowa naklejka z Rudolph galleries 

w nowym jorku

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: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 70 000
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7

Jan Matejko 
(1838 kraków – 1893 kraków)

joanna d'aRc – sZkic

olej/papier, 16,9 x 11,2 cm

sygnowany p. d.: 'jm'

W latach 1852–1858 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych u W. k. stattlera 

i W. Łuszczkiewicza. naukę kontynuował 

w monachium w latach 1859–1860 

u H. anschütza oraz w akademii w Wiedniu 

u c. Rubena (1860r.). od 1873 r. był dyrektorem 

ssP w krakowie, a w 1887 r. został docentem 

h.c. uniwersytetu jagiellońskiego. otrzymał 

wiele nagród i wyróżnień, m.in. złoty medal 

w Paryżu w 1865 r. i złoty medal i klasy na 

Wystawie Światowej w Wiedniu w 1867 r. 

odbył wiele podróży, m.in. do Paryża, Wiednia, 

Turcji, Węgier i Włoch. od połowy lat 50-tych 

tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych, 

poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi 

i zabytkoznawczymi. 

Cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000
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8

Jan Stanisławski
(1860 olszana na ukrainie – 1907 kraków)

"Widok Z dęBnikÓW"

olej/deska, 13,5 x 21,5 cm

sygnowany l. d.: 'jan sTanisŁaWski'

odWRocie: 

pieczątka z podpisem janiny stanisławskiej oraz 

nr '383' i podpis malarza stefana Filipkiewicza, 

jednego z ulubionych uczniów stanisławskiego

ukończył studia matematyczne na uniwersytecie 

Warszawskim oraz w instytucie Technologicznym 

w Petersburgu. malarstwa początkowo uczył się 

w klasie Rysunkowej W. gersona w Warszawie, 

następnie w latach 1884–1885 w Paryżu 

u e. carolusa-durana. odbył wiele podróży 

artystycznych m. in. do Włoch, Hiszpanii, 

austrii i czech. W 1895 r. przebywał w Berlinie 

i współpracował z W. kossakiem przy realizacji 

panoramy „Przejście przez Berezynę”. W 1897 r. 

zamieszkał w krakowie, gdzie wykładał malarstwo 

krajobrazowe w szkole sztuk Pięknych. jako 

pedagog w pracowni pejzażowej wprowadził 

metodę studiów plenerowych, która dała 

początek rozwoju tego gatunku malarstwa 

w sztuce polskiej na początku XX w. Był 

współzałożycielem TaP „sztuka”. malował przede 

wszystkim małe, nastrojowe, syntetyczne pejzaże 

o szerokiej plamie barwnej.

Cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000
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9

Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj koło Łodzi – 1951 Paryż) 

ŁodZie na BRZegu, 1932 R.

olej/płótno, 55 x 73 cm

sygnowany i datowany p. 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: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000
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10

Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 1950 kraków)

PLaŻa, 1935 R.

olej/płótno, 50 x 65 cm

sygnowany p. d.: 'W Weiss'

WysTaWiany: 

morze bez końca, niebo bez końca...: Bałtyk 

w malarstwie Wojciecha Weissa i aneri ireny 

Weissowej, Regionalne centrum kultury 

w kołobrzegu. dział Wystawienniczy galeria 

sztuki Współczesnej, czerwiec–sierpień 2009 r. 

LiTeRaTuRa: 

katalog wystawy – morze bez końca, niebo bez 

końca...: Bałtyk w malarstwie Wojciecha Weissa 

i aneri ireny Weissowej, Fundacja muzeum 

Wojciecha Weissa, 2009

PocHodZenie:

spuścizna artysty

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: 35 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000
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11

Józef Chełmoński
(1849 Boczki k. Łowicza – 1914 kuklówka na 

mazowszu)

"ZacHÓd sŁońca"

płótno naklejone na tekturę, 9,5 x 16 cm

odWRocie: 

papierowa naklejka z TZsP w Warszawie z 1922 r. 

oraz odręczny napis atramentem: 'autentyczność 

szkicu śp ojca mego józefa chełmońskiego | 

potwierdzam jadwiga chełmońska'

WysTaWiany: 

Towarzystwo Zachęty sztuk Pięknych 

w Warszawie, 1922 r.

Był jednym z najwybitniejszych polskich 

malarzy pejzażystów 2 połowy XiX i początku 

XX w. jego pierwszym nauczycielem był ojciec. 

studia malarskie rozpoczął w klasie Rysunkowej 

w Warszawie (w latach 1867–1871) oraz 

w prywatnej pracowni Wojciecha gersona. 

W latach 1871–1874 studiował w monachijskiej 

akademii u a. strähubera i H. anschütza. 

W monachium związany był z polską kolonią 

artystyczną skupioną wokół j. Brandta 

i m. gierymskiego. Był członkiem monachijskiego 

kunstvereinu, z którym wystawiał. malował sceny 

rodzajowe, pędzące końskie zaprzęgi, krajobrazy. 

W latach 1875–87 mieszkał w Paryżu. Powrót 

do kraju w 1889 roku i ponowne zetknięcie się 

z rodzinną przyrodą wpłynęły na zmianę tematyki 

obrazów artysty. malował liryczne, nastrojowe 

pejzaże i widoki inspirowane krajobrazami 

mazowsza, Podola i ukrainy, które zwiedził 

podczas podróży w latach 1872 i 1874/75. 

utrzymywał bliskie kontakty ze stanisławem 

Witkiewiczem i adamem chmielowskim, 

z którymi dzielił wynajmowaną w gmachu 

Hotelu europejskiego pracownię. obrazy artysty 

można oglądać we wszystkich najważniejszych 

muzeach w Polsce, są także ozdobą wielu 

kolekcji prywatnych w Polsce, europie i stanach 

Zjednoczonych.

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

Henryk Szczygliński
(1861 Łódź – 1944 Warszawa)

"WjaZd do dWoRu", 1917 R.

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

sygnowany i datowany p. d.: 'Henryk szczygliński 

| Rudnik Vii 1917'

odWRocie: 

sygnowany na odwrociu

WysTaWiany: 

1)  Henryk szczygliński, wystawa monograficzna, 

muzeum okręgowe w Białymstoku, 

czerwiec–wrzesień 1994 r.; 

2)  Towarzystwo Zachęty sztuk Pięknych 

w Warszawie, salon 1917 r.; 3) wystawa prac 

Henryka szczyglińskiego w miejskiej galerii 

sztuki w Łodzi, 1927 r., nr kat. 136

malarz i grafik, kontynuator krakowskiej szkoły 

pejzażu. malarstwa uczył się w szkole Rysunkowej 

u W. Wołczaskiego w Łodzi. następnie kształcił 

się w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 

(1898–1905) pod kierunkiem j. stanisławskiego, 

L. Wyczółkowskiego i j. malczewskiego. Był 

uczniem a. ažbégo w akademii monachijskiej. 

należał do T.a.P. „sztuka”. Był współautorem 

kabaretu Zielony Balonik, wykonywał m.in. 

plakaty reklamujące kolejne spotkania w jamie 

michalikowej. dominująca w jego twórczości 

jest tematyka pejzażowa, zwłaszcza motywów 

polskich krajobrazów.

Cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 15 000
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13

Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 kraków)

auToPoRTReT Z muZą, 1924 R.

olej/płótno dublowane, 72 x 51,5 cm 

sygnowany i datowany p. d.: 'j malczewski 1924'

oPinia: 

agnieszka Ławniczak, 2008 r.

Za opinią: „Wizerunek własny jacka 

malczewskiego, do pasa, en face, z głową 

nieznacznie zwróconą w lewo, na tle 

naddunajeckiego pejzażu z pasmem gór na 

horyzoncie, z postacią muzy wyłaniającej się zza 

lewego ramienia artysty. (...) cały obraz, z mocno 

zarysowaną i dużą sylwetą pierwszoplanowej 

postaci, jest intensywny i dźwięczny w kolorze. 

gama barwna, jak często w obrazach jacka 

malczewskiego, zdaje się promieniować 

wewnętrznym światłem. atrakcyjne zestawienie 

mistrzowsko niuansowanych bieli z ciemnym 

walorem czerni podmalowanej czerwienią, 

intensywnego różu z gradacją zimnych i ciepłych 

zieleni, złotawego ugru z szarością, delikatnym 

fioletem i szarawym błękitem, czyni z tego 

autoportretu bardzo atrakcyjną wizualnie i stale 

przyciągającą uwagę kompozycja malarską. 

(...) „autoportret z muzą” powstawł zapewne 

w Lusławicach koło Zakliczyna, w których jacek 

malczewski bardzo często i przez długi okres 

przebywał we dworze u swoich sióstr (miał tam 

nawet w parku osobną pracownię), zwłaszcza 

w latach ostatnich, po swym ustąpieniu 

z akademii sztuk Pięknych. (...) „autoportret z muzą 

oceniam jako jeden z najciekawszych, późnych 

wizerunków własnych jacka malczewskiego, 

znakomitego malarze realisty i symbolisty”.

jacek malczewski był najwybitniejszym 

przedstawicielem polskiego malarstwa 

symbolicznego. uczeń jana matejki 

w krakowskiej szkole sztuk Pięknych (1872–75 

i 1877–79) i e. Lehmana w paryskiej École des 

Beaux-arts (1876–77); stale mieszkał i pracował 

w krakowie. W l. 1896–1922 był profesorem 

malarstwa w tamtejszej szkole sztuk Pięknych 

(od 1900 r. – akademii). należał do Towarzystwa 

artystów Polskich sztuka i do grupy Zero. 

Pozostawił po sobie bogatą spuściznę 

artystyczną; począwszy od realistycznych 

obrazów przedstawiających popowstaniowe losy 

Polaków na syberii, po fantastyczno-baśniowe, 

biblijne i symboliczno-alegoryczne kompozycje, 

często splecione z wątkami patriotycznymi. 

Ponadto malował wiele portretów, 

autoportretów i pejzaży.

Cena wywoławcza: 180 000 zł
estymacja: 220 000 – 300 000
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14

Henryk Weyssenhoff 
(1859 Pokrewnie – 1922 Warszawa)

"sTudjum – "ZmieRZcH", 1900 R.

olej/tektura, 25 x 33,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'H. W. | 900' oraz p. 

d.: 'H.W.'

odWRocie: 

pieczątka własnościowa z opisem odręcznym: 

'Henryk Weissenhoff | ze spuścizny pośmiertnej 

| 1933'

PocHodZenie: 

kolekcja prof. Tadeusza s. jaroszewskiego

Cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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15

Henryk Weyssenhoff 
(1859 Pokrewnie – 1922 Warszawa)

"sTudjum do oBRaZu – ŚWiT na 
jeZioRZe"

olej/tektura, 25 x 33,5 cm

sygnowany l. d.: 'H. Weyssenhoff'

odWRocie: 

pieczątka własnościowa z opisem odręcznym: 

'Henryk Weissenhoff | ze spuścizny pośmiertnej 

| 1933'

PocHodZenie: 

kolekcja prof. Tadeusza s. jaroszewskiego

Henryk Weyssenhoff był bratem józefa, pisarza. 

Tworzył przede wszystkim realistyczne pejzaże, 

odznaczające się liryzmem, a także kompozycje 

animalistyczne. Zajmował się też grafiką i rzeźbą. 

Wykonał cykl ilustracji do utworów brata: liryków 

„erotyki” (1911) oraz powieści „soból i panna” 

(wyd. ii z 1913 r.). należał do ugrupowania 

artystycznego Pro arte. ostatnio postać tego 

malarza została przypomniana przez annę 

Pawłowską w książce monograficznej „Henryk 

Weyssenhoff. Zapomniany bard Białorusi” (wyd. 

Warszawa, 2006 r.)

Cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000
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Franciszek Żmurko
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

dama W kaPeLusZu

olej/płótno dublowane, 65,5 x 52 cm

sygnowany p. d.: 'F. Żmurko'

WysTaWiany: 

Wystawa malarstwa warszawskiego, muzeum 

narodowe w Warszawie, 1962 r.

PocHodZenie: 

kolekcja prof. Tadeusza s. jaroszewskiego

Franciszek Żmurko naukę rysunku i malarstwa 

rozpoczął u Franciszka Tepy we Lwowie, 

a kontynuował w latach 1874–81 u jana 

matejki w krakowskiej szkole sztuk Pięknych 

oraz w Wiedniu, Rzymie i w monachijskiej 

akademii u a. Wagnera (1878–80). Po studiach, 

do roku 1882, mieszkał w krakowie, później 

osiadł w Warszawie. Wiele podróżował – 

zwiedził Francję, niemcy, Holandię, Petersburg. 

Prace artysty cieszyły się wielkim uznaniem 

krytyki i publiczności; brał udział w licznych 

wystawach w kraju (w Warszawie, krakowie, 

Lwowie, Wilnie, Żytomierzu) i za granicą, m.in. 

we Francji, niemczech, Holandii, anglii, a także 

w chicago i san Francisco. malował akademickie 

kompozycje o tematyce antycznej, alegoryczno- 

-symbolicznej, a niekiedy historycznej i religijnej 

oraz portrety.

Cena wywoławcza: 35 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000
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17

Antoni Kozakiewicz
(1841 kraków – 1929 kraków)

scena Z kaTaRyniaRZem, 1929 R.

olej/płótno dublowane, 32 x 47,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'a. kozakiewicz | 

1929'

studiował w latach 1857–1866 w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych pod kierunkiem 

W. Łuszczkiewicza i F. szynalewskiego. od 1868 r. 

kształcił się w akademii wiedeńskiej. W latach 

1871–1900 mieszkał w monachium, a po 

powrocie do kraju w Warszawie i w szczawnicy. 

malował realistyczne sceny rodzajowe, portrety, 

pejzaże, obrazy o treściach historycznych, 

motywy z powstania styczniowego – w którym 

brał udział. odznaczony medalami na 

wystawach, m. in. w Wiedniu, monachium 

i Berlinie. Bardzo popularny w niemczech, austrii, 

stanach Zjednoczonych i anglii. 

Cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 32 000 – 40 000
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18

Henryk Siemiradzki ?
(1843 Biełgorod k. charkowa – 1902 strzałków)

scena PRZy źRÓdLe

olej/płótno, 57 x 47 cm

sygnowany p. d.: Hsiemiradzki

sTan ZacHoWania:

po konserwacji

Henryk siemiradzki – wybitny malarz – akademik 

– kształcił się w petersburskiej akademii 

sztuk Pięknych. W czasie studiów kilkakrotnie 

odznaczany był medalami. W 1870 roku wyjechał 

do monachium i przez rok kontynuował 

studia artystyczne w tamtejszej akademii pod 

kierunkiem karla Piloty’ego. od roku 1872 stale 

mieszkał w Rzymie. uhonorowany członkostwem 

wielu europejskich akademii, wielokrotnie 

nagradzany medalami na wystawach, 

odznaczany orderami państwowymi (m.in. 

francuską Legią Honorową i włoskim orderem 

corona d’italia) cieszył się siemiradzki wielkim 

uznaniem i sławą. Z krajem utrzymywał stałe 

i żywe kontakty – przesyłał obrazy na wystawy, 

a w roku 1879 podarował krakowowi swój obraz 

Świeczniki chrześcijaństwa, dając początek 

zbiorom muzeum narodowego. namalował 

kurtyny do teatrów w krakowie (1896) i we 

Lwowie (1900; dar artysty dla miasta). Tematów 

do swych obrazów szukał w starożytności, 

w historii, życiu i mitach dawnej grecji i Rzymu. 

Cena wywoławcza: 80 000 zł
estymacja: 120 000 – 150 000
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19

Jacek Malczewski
(1854 Radom – 1929 kraków)

BacHanaLia [ok. 1899 R. ?]

olej/tektura, 50 x 80 cm (format podobrazia)

sygnowany i datowany (wtórnie) l. d.: 'j. malcz 99'

jacek malczewski był najwybitniejszym 

przedstawicielem polskiego malarstwa 

symbolicznego. uczeń jana matejki 

w krakowskiej szkole sztuk Pięknych (1872–75 

i 1877–79) i e. Lehmana w paryskiej École des 

Beaux-arts (1876–77); stale mieszkał i pracował 

w krakowie. W l. 1896–1922 był profesorem 

malarstwa w tamtejszej szkole sztuk Pięknych 

(od 1900 r. – akademii). należał do Towarzystwa 

artystów Polskich sztuka i do grupy Zero. 

Pozostawił po sobie bogatą spuściznę 

artystyczną; począwszy od realistycznych 

obrazów przedstawiających popowstaniowe losy 

Polaków na syberii, po fantastyczno-baśniowe, 

biblijne i symboliczno-alegoryczne kompozycje, 

często splecione z wątkami patriotycznymi. 

Ponadto malował wiele portretów, 

autoportretów i pejzaży.

Cena wywoławcza: 65 000 zł
estymacja: 75 000 – 90 000
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20

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow – 1938 kraków)

dama W nasZyjniku Z PeReŁ

pastel/papier, 100 x 70 cm 

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: 50 000 zł
estymacja: 60 000 – 80 000
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Zygmunt Kałuski
(1880 Brody – 1968 kraków) 

dZieWcZynka Z kanaRkiem

olej/sklejka, 72 x 51 cm

sygnowany p. d.: ' Z. kałuski'

studiował w akademii sztuk Pięknych 

w krakowie w latach 1910–1914. Wystawiał 

w okresie międzywojennym we Lwowie, 

Poznaniu i Warszawie. malował przede wszystkim 

martwe natury i kwiaty.

Cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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22

Franciszek Żmurko, 
(1859 Lwów – 1910 Warszawa)

PoRTReT koBieTy ("sTudyum")

olej/płótno dublowane, 60 x 53 cm

sygnowany p. d.: 'F. Żmurko'

PocHodZenie: 

kolekcja prof. Tadeusza s. jaroszewskiego

sTan ZacHoWania:

po konserwacji

Franciszek Żmurko naukę rysunku i malarstwa 

rozpoczął u Franciszka Tepy we Lwowie, 

a kontynuował w latach 1874–81 u jana matejki 

w krakowskiej szkole sztuk Pięknych oraz 

w Wiedniu, Rzymie i w monachijskiej akademii 

u a. Wagnera (1878–80). Po studiach, do roku 1882, 

mieszkał w krakowie, później osiadł w Warszawie. 

Wiele podróżował – zwiedził Francję, niemcy, 

Holandię, Petersburg. Prace artysty cieszyły się 

wielkim uznaniem krytyki i publiczności; brał udział 

w licznych wystawach w kraju (w Warszawie, 

krakowie, Lwowie, Wilnie, Żytomierzu) i za granicą, 

m.in. we Francji, niemczech, Holandii, anglii, 

a także w chicago i san Francisco. 

Cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000
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Włodzimierz Terlikowski
(1873 Poraj koło Łodzi – 1951 Paryż) 

Widok FeZu, 1931 R.

olej/płótno, 46 x 61 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Włodz. Terlikowski 

| 1931'

odWRocie: 

papierowa naklejka z galerii paryskiej

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: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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24

Henryk Hayden
(1883 Warszawa – 1970 Paryż)

PejZaŻ

olej/tektura, 37 x 55 cm

sygnowany p. 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: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000

hayden
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Roman Bratkowski
(1869 Lwów – 1954 Wieliczka)

meWy nad moRZem

olej/płótno, 47 x 71 cm

sygnowany p. d.: 'R. Bratkowski'

ukończył krakowską szkołę sztuk Pięknych. 

studia artystyczne kontynuował w Wiedniu 

i monachium, gdzie związany był z pracownią 

ažbe`go. Wystawiał od 1891 r.; prezentował 

swoje prace w warszawskim Towarzystwie 

Zachęty sztuk Pięknych oraz krakowskim 

i lwowskim Towarzystwie Przyjaciół sztuk 

Pięknych. malował nastrojowe pejzaże oraz 

obrazy o tematyce marynistycznej, częstym 

motywem jego prac były widoki z południa 

Włoch (m.in. capri).

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



DESA UNICUM 14 cZeRWca 2012 37

26

Jan Karmański
(1887 Warszawa – 1958 Puławy) 

PejZaŻ Z kaZimieRZa nad WisŁą, 1933 R.

olej/sklejka, 38 x 46 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'j. karmański 1933'

studiował w ssP w Warszawie – do 1904 r. 

–  u F. Ruszczyca i k. krzyżanowskiego. W 1913 r. 

przebywał w Paryżu. W 1924 r. przeniósł się do 

kazimierza dolnego nad Wisłą. malował głównie 

pejzaże, rzadziej martwe natury i portrety. na 

zmianę stylu jego twórczości miała wpływ 

twórczość cazanne`a – pod koniec lat 30-tych 

rozjaśnił paletę barw, a podstawowym nośnikiem 

wyrazu był kolor.

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 1950 kraków)

kaZio cZyTający 

olej/płótno naklejone na płytę, 48 x 33 cm

PocHodZenie:

spuścizna artysty

WysTaWiany: 

1)  „Piękno do mnie przyszło – Wojciech Weiss. 

malarstwo białego okresu”, muzeum Pałac 

w Wilanowie, 19.04–10.06 2007; 

2)  „Piękno do mnie przyszło – Wojciech 

Weiss. malarstwo białego okresu”, muzeum 

mazowieckie w Płocku, wrzesień – październik 

2006; 

3)  „Piękno do mnie przyszło – Wojciech 

Weiss. malarstwo białego okresu”, muzeum 

w Brodnicy, grudzień 2007 – marzec 2008

Cena wywoławcza: 45 000 zł
estymacja: 55 000 – 75 000
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28

Gustaw Pilecki
(1892 Bohiń – 1982 Warszawa)

"PoRTReT Pana T. m.", ok. 1928 R.

olej/płótno dublowane, 149 x 84 cm

sygnatura fragmentarycznie zachowana l. g.

odWRocie: 

zachowana papierowa naklejka z adresem: 

'Warszawa, Wspólna 45 m. 7' zdjęta z płótna 

(adres artysty)

WysTaWiany: 

Powszechna Wystawa krajowa, Poznań 1929

LiTeRaTuRa: 

1)  katalog wystawy – Powszechna Wystawa 

krajowa, Poznań 1929, il. 85; 

2)  d. konstantynów, Wileńskie Towarzystwo 

artystów Plastyków 1920–1939, Warszawa 

2006, il. 137

sTan ZacHoWania:

obraz po konserwcji

gustaw Pilecki był malarzem i konserwatorem. 

studia artystyczne rozpoczął w Petersburgu 

w pracowni nowaja chudożestwiennaja 

mastierskaja im. kniaźny gagarinoj. W 1927 roku 

ukończył szkołę sztuk Pięknych w Warszawie. 

Był członkiem Wileńskiego Towarzystwa 

artystów Plastyków w latach 1921–1939. 

Wystawiał wraz z tym ugrupowaniem na 

wystawach w Warszawie, Poznaniu, krakowie. 

na stałe mieszkał w Warszawie, gdzie prowadził 

intensywną działalność konserwatorską, także po 

zakończeniu ii wojny światowej. od 1945 roku 

należał do Związku Polskich artystów Plastyków. 

Prace malarskie Pileckiego to ogromna rzadkość 

na rynku antykwarycznym. jest znany głównie 

z portretów.

Cena wywoławcza: 22 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000
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Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 nowy jork) 

"PLaŻa W RockPoRT", LaTa 40-Te XX W.

olej/płótno, 41 x 56 cm

sygnowany p. d.: 'j. Zucker'

odWRocie: 

naklejka z opisem obrazu

Cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000
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30

Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 nowy jork) 

"synagoga W saFed", 1950 R.

olej/płyta, 50,5 x 66 cm

sygnowany p. d.: 'j. Zucker'

odWRocie: 

naklejka z opisem obrazu

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: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000
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31

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

"Pijący Wino"

olej/płótno naklejone na tekturę, 61 x 45 cm

sygnowany p. g.: 'kanelba'

odWRocie: 

1)  opis odręczny obrazu z nr '18'; 

2)  papierowa naklejka z galerii associated 

american artists w nowym jorku z opisem 

obrazu

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: 8 000 zł
estymacja: 12 000 – 20 000
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32

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

maRTWa naTuRa Z sZacHoWnicą

olej/płótno dublowane, 46 x 73 cm

sygnowany p. d.: 'Z. schtreter | Paris'

odWRocie: 

słabo widoczna pieczęć ze składu przyborów 

malarskich w Paryżu

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: 15 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000



44

33

Józef Guranowski
(1852 Warszawa – 1922 Warszawa)

PejZaŻ Z dRZeWem

olej/płótno, 100 x 60 cm

sygnowany l. d.: 'j. guranowski'

malarz i dekorator teatralny, uczył się 

u dekoratora i malarza adama malinowskiego, 

z którym później współpracował w dekoratorni 

Warszawskich Teatrów Rządowych. W latach 

1891–1908 zajmował stanowisko głównego 

dekoratora WTR, a od 1909 roku, także ich 

głównego maszynisty. Poza Warszawą 

współpracował również z teatrami w dąbrowie 

górniczej i sosnowcu. Po przejściu na emeryturę, 

w 1911 roku, poświęcił się wyłącznie malarstwu. 

Realizował dekoracje do baletów, tworzył kurtyny 

teatralne, od 1880 roku brał udział w wystawach 

TZsP. malował głównie pejzaże, posługując się 

techniką olejną i akwarelową. 

Cena wywoławcza: 11 000 zł
estymacja: 15 000 – 20 000
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34

Franciszek Kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 Warszawa)

scena Z WoZem PRZed kuźnią, 1855 R.

olej/płótno, 81 x 107 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'F. kostrzewski 1855'

uczył się w warszawskiej szkole sztuk Pięknych, 

a jego nauczycielami byli m. Zaleski, c. Breslauer 

i F. Piwarski. Przez okres dwóch lat (od roku 1849) 

przebywał i pracował w kielcach, zaproszony 

przez T. Zielińskiego mecenasa i kolekcjonera 

sztuki. W roku 1856 podróżował po europie, 

na dłużej zatrzymując się w Paryżu. na stałe 

mieszkał i pracował w Warszawie – tworzył 

dla warszawskich czasopism: ‘Tygodnika 

ilustrowanego’ i ‘kłosów’. autor ogromnej ilości 

ilustracji, rysunków satyrycznych i karykatur. 

głównym tematem jego prac były sceny 

rodzajowe.

Cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000
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35

Wojciech Kossak
(1856 Paryż – 1942 kraków)

TRęBacZ, 1932 R.

olej/płótno, 48,5 x 38 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'Wojciech kossak | 1932'

WysTaWiany: 

artystyczny ród kossaków, salon Wystawowy 

marchand, 21.07.2008–1.09.2008

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: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000
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36

Władysław Wankie
(1860 Warszawa – 1925 Warszawa)

BReTonka na BRZegu moRZa

olej/płótno, 64 x 45 cm

sygnowany p. d.: 'Władysław Wankie'

Władysław Wankie był malarzem i krytykiem 

sztuki. jego twórczość była wysoko ceniona 

przez polskie środowisko artystyczne, po 

śmierci została niemal zupełnie zapomniana. 

malarstwa uczył się w Warszawie – Wojciech 

gerson nazywał go swoim najlepszym 

uczniem. Później studiował w krakowie 

u jana matejki i w monachium, gdzie spędził 

większą część twórczego życia. Początkowo 

malował realistycznie ujęte sceny rodzajowe 

i pejzaże, później w jego obrazach odnaleźć 

można wpływy malarstwa impresjonistów oraz 

niemieckiego malarstwa symbolicznego. 

Cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000
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37

Wojciech Weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 1950 kraków)

maRTWa naTuRa Z FiguRką i Peoniami

olej/płótno, 65 x 50 cm

sygnowany l. d.: 'W. Weiss'

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: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 40 000
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38

Adam Bunsch
(1896 kraków – 1969 kraków)

"maRTWa naTuRa Z kWiaTami", 1931 R.

olej/płótno, 73 x 55 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'adam Bunsch 1931'

LiTeRaTuRa: 

adam Bunsch 1896–1969, Bielsko-Biała 1992,  

s. 73, poz. kat. 110

studiował w Wiedniu i w krakowskiej akademii 

sztuk Pięknych pod kierunkiem j. mehoffera. 

W okresie międzywojennym malował obrazy 

poświęcone pamięci tragedii i wojny światowej. 

W jego twórczości dominowała tematyka 

religijna. Zajmował się też realistycznym 

malarstwem portretowym, nawiązującym 

czasami do malarstwa prerafaelitów. Po wojnie 

związany był z ugrupowaniem Zachęty. Tworzył 

pejzaże, liczne prace poświęcił przedstawieniu 

barwnych ogrodów. Zajmował sie także 

akwarelą, pastelem i barwnym drzeworytem. 

Tworzył scenografie, pisał dramaty, zajmował się 

krytyką sztuki.

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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39

Bronisława Rychter-Janowska
(1868 kraków – 1953 kraków)

saLonik

olej/tektura, 16 x 23 cm (w świetle ramy)

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

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: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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40

Józef Mehoffer
(1869 Ropczyce – 1946 Wadowice)

"W PoLskim saLonie", 1916 R.

olej/płótno, 51 x 71 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'józef mehoffer 

1916'

WysTaWiany: 

TPsP w krakowie (naklejka wystawowa)

Był malarzem, grafikiem, dekoratorem, 

scenografem i pedagogiem. malarstwa uczył 

się w latach 1887–94 w krakowskiej szkole 

sztuk Pięknych u W. Łuszczkiewicza i j. matejki, 

równocześnie studiując prawo na uniwersytecie 

jagiellońskim. kontynuował naukę w paryskich 

uczelniach: académie julian, académie colarossi 

(u P. – j. Blanca, g. courtoisa) i École des Beaux-

arts (u L. Bonnata). Po studiach w latach 1894–96 

przebywał na zmianę w kraju, Paryżu i w szwajcarii. 

Za projekt witraży do kolegiaty we Fryburgu 

otrzymał i nagrodę na międzynarodowym 

konkursie (realizacja witraży trwała do roku 

1934). W roku 1896 zamieszkał w krakowie, a od 

1900 roku był wykładowcą w akademii sztuk 

Pięknych. Był członkiem i współzałożycielem 

Towarzystwa artystów Polskich sztuka (1897 r.). 

malował dekoracyjne portrety, kompozycje 

symboliczne, pejzaże i martwe natury.

Cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 65 000 – 90 000
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41

Emil Lindemann
(1864 Warszawa – ok. 1945 ozorków k. Łodzi )

gÓRaLki

olej/tektura, 68 x 51 cm 

sygnowany p. d.: 'e. Lindemann'

studiował w klasie Rysunkowej Wojciecha 

gersona. Podczas nauki otrzymał w ramach 

konkursu państwowego szkół rysunkowych list, 

pochwalny od akademii petersburskiej. W latach 

1888/89 i 1889/90 studiował w krakowskiej 

szkole sztuk Pięknych u j. matejki. od jesieni 

1890 przebywał w Paryżu, gdzie kształcił się 

w ecole des Beaux arts, w academie julian 

u W. a. Bouguereau i w academie colarossi 

u R. collina. W 1897 udał się w podróż do 

neapolu, Rzymu i Petersburga; w Rzymie 

uczęszczał do królewskiego instytutu sztuk 

Pięknych. główną domeną jego działalności było 

malarstwo ścienne i jego konserwacja. malował 

także niedużych rozmiarów obrazy olejne 

i akwarele, głównie o tematyce pejzażowej 

z Wileńszczyzny, Wołynia, okolic Warszawy, 

nałęczowa, krynicy, a także weduty z miast 

polskich i europejskich. u schyłku życia malował 

najczęściej kwiaty. Wystawiał w Warszawie: TZsP, 

salonie krywulta, salonie artystycznym, salonie 

garlińskiego, w krakowskim TPsP, Wilnie, Lwowie, 

Lublinie, katowicach, częstochowie, Poznaniu, 

gdyni, jak również za granicą: w Berlinie, 

darmstadt, Londynie i chicago. 

Cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 – 9 000
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42

Fryderyk Pautsch
(1877 delatyn k. stanisławowa – 1950 kraków)

ogRÓd LaTem

olej/płótno naklejone na tekturę, 64 x 87 cm

sygnowany l. d.: 'F. Pautsch'

studia w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 

u j. unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego, 

a następnie kształcił się w paryskiej académie 

julian j. P. Laurensa. Począwszy od 1903 r. często 

wyjeżdżał na Huculszczyznę. W latach 1912–1919 

był profesorem malarstwa w akademii sztuki 

we Wrocławiu; od 1919 kierował szkołą sztuk 

Zdobniczych i przemysłu artystycznego 

w Poznaniu; w 1925 r. został profesorem 

akademii krakowskiej. należał do Towarzystwa 

artystów Polskich „sztuka” i innych stowarzyszeń 

twórczych; uczestniczył w wielu wystawach. 

malował rodzajowe sceny z życia Hucułów, 

kompozycje religijne, portrety, martwe natury 

i pejzaże.

Cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000
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43

Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

"FoRum Romanum", 1908 R.

olej/deska, 17,5 x 28 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'F. m. Wygrzywalski | 

Roma 908 (Forum Romanum)'

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: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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44

Henryk Szczygliński
(1861 Łódź – 1944 Warszawa)

PejZaŻ gÓRski

olej/tektura, 60 x 75 cm

sygnowany l. d.: 'H. szczygliński'

malarz i grafik, kontynuator krakowskiej szkoły 

pejzażu. malarstwa uczył się w szkole Rysunkowej 

u W. Wołczaskiego w Łodzi. następnie kształcił 

się w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 

(1898–1905) pod kierunkiem j. stanisławskiego, 

L. Wyczółkowskiego i j. malczewskiego. Był 

uczniem a. ažbégo w akademii monachijskiej. 

należał do T.a.P. "sztuka". Był współautorem 

kabaretu Zielony Balonik, wykonywał m.in. 

plakaty reklamujące kolejne spotkania w jamie 

michalikowej. dominująca w jego twórczości 

jest tematyka pejzażowa, zwłaszcza motywów 

polskich krajobrazów.

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 15 000
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45

Alfred Aberdam
(1894 Lwów – 1963 Paryż)

PRZygoToWania do ŚLuBu, 1949 R.

olej/deska, 37 x 48,5 cm

sygnowany i datowany p. g: 'aberdam 49'

W latach 1913–14 studiował w akademii 

w monachium. od 1917 r. przebywał w moskwie, 

gdzie poznał sztukę rosyjskiej awangardy. 

naukę kontynuował w latach 1921–23 w asP 

w krakowie u T. axentowicza. uczył się 

także w pracowni a. archipenki w Berlinie 

w latach 1922–1923. W 1923 r. wyjechał do 

Paryża, gdzie związał się z kręgiem ecole de 

Paris. Wystawiał m.in. w Warszawie, Paryżu, 

Londynie, Tel-avivie. Razem z Z. menkesem, 

j. Weingartem, L. Weissbergiem stworzył „grupę 

czterech”. malował krajobrazy, sceny figuralne 

i martwe natury oraz sceny muzykowania 

i wnętrza teatralne. Wystawiał m.in. na salonach 

jesiennych w Paryżu, w galerie Zak i Bernheim-

jeune, także na wystawach sztuki polskiej 

w Paryżu, Lwowie, krakowie i Warszawie. Był 

członkiem grupy Plastyków niezależnych. 

jego obrazy można oglądać m.in. w muzeum 

narodowym w Warszawie, muzeum izraela 

w jerozolimie oraz w muzeum w Tel-avivie.   

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 10 000
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46

Teresa Roszkowska
(1904 kijów – 1992 Warszawa)

auToPoRTReT

olej/deska, 43 x 28 cm

odWRocie: 

Portret mnicha

PocHodZenie: 

spuścizna artystki

studiowała w Warszawie: w latach 1924–1930 

w konserwatorium muzycznym w klasie 

fortepianu, równocześnie w szkole sztuk 

Pięknych, w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. 

często brała udział w plenerach malarskich 

w kazimierzu dolnym, podczas jednego z nich, 

w 1926 r. powstał film amatorski z jej udziałem 

w reżyserii Pruszkowskiego pt. „szczęśliwy wisielec 

czyli kalifornia w Polsce”. Pierwszą wystawę 

indywidualną miała już w 1930 r. w Paryżu, 

później m.in. w genui (1931 r.), Brukseli (1935 r. – 

nagrodzoną), Bostonie, chicago, Toronto, Paryżu 

(1937 – grand Prix), Rapperswillu, nowym jorku, 

sztokholmie, Londynie (1939 r.). 

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000
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Józef Guranowski
(1852 Warszawa – 1922 Warszawa)

PejZaŻ Z RZecZką, 1898 R.

olej/płótno, 72,5 x 99 cm

sygnowany l. d.: 'j. guranowski' oraz sygnowany 

i datowany p. d.: 'j. guranowski | 1898'

malarz i dekorator teatralny, uczył się 

u dekoratora i malarza adama malinowskiego, 

z którym później współpracował w dekoratorni 

Warszawskich Teatrów Rządowych. W latach 

1891–1908 zajmował stanowisko głównego 

dekoratora WTR, a od 1909 roku, także ich 

głównego maszynisty. Poza Warszawą 

współpracował również z teatrami w dąbrowie 

górniczej i sosnowcu. Po przejściu na emeryturę, 

w 1911 roku, poświęcił się wyłącznie malarstwu. 

Realizował dekoracje do baletów, tworzył kurtyny 

teatralne, od 1880 roku brał udział w wystawach 

TZsP. malował głównie pejzaże, posługując się 

techniką olejną i akwarelową. 

Cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 15 000 – 25 000
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48

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

anemony W WaZonie, 1932 R.

olej/tektura, 48 x 67 cm

sygnowany i datowany l. śr.: 'a.karpiński | 1932'

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: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000
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49

Józef Brandt
(1841 szczebrzeszyn – 1915 Radom)

"noRman", 1888 R.

olej/płótno naklejone na tekturę, 23 x 25 cm 

(w świetle passe – partout)

sygnowany i datowany p. d.: 'j B | konary | 1888'

odWRocie: 

papierowa naklejka wypisana maszynowo: 

'ZaŚWiadcZenie | niniejsZym sTWieRdZam 

iŻ oBRaZ oLejny WieLkoŚci (26X23) | jesT 

oRyginaŁem namaLoWanym PRZeZ  

jÓZeFa BRanda W konaRacH | majęTnoŚci 

P. HeLBicHa kuZyna jÓZeFa BRandTa 

W 1888 Roku | sTWieRdZamy PodPisami  

| P. TysZkieWicZoWa cÓRkaj. BRandTa  

| P. PRusak PasieRB BRandTa' (podpisy) oraz 

pieczątka własnościowa: 'WŁasnoŚĆ PRyWaTna 

| Z. susZcZykieWicZa'

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: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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50

Jan Chełmiński
(1851 Brzustów – 1925 nowy jork)

PoZa sZLakiem, 1875 R.

olej/deska, 20 x 31 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'j. van chelmiński 

| 1875'

Był uczniem warszawskiej klasy Rysunkowej 

w latach 1866–68. Równolegle uczył się 

u juliusza kossaka i pracował jako litograf. naukę 

kontynuował w monachium, początkowo 

(1873 r.) u a. straehubera i a. Wagnera, a od 

roku 1875 w pracowni józefa Brandta, później 

u Franza adama. W 1882 roku przeniósł się 

do anglii, a od 1884 roku, z przerwami na 

podróże do europie, mieszkał w nowym 

jorku. debiutował na wystawach w krakowie 

i warszawskiej Zachęcie, a od 1875 roku 

wystawiał w monachium, Wiedniu, Berlinie, 

Londynie i Paryżu. Był jednym z członków 

założycieli powstałego w Paryżu w 1897 roku 

Towarzystwa opieki nad sztuką Polską. 

Początkowo malował sceny z polowań 

oraz scenki rodzajowe w kostiumach 

osiemnastowiecznych, później głównie sceny 

związane z wojnami napoleońskimi oraz 

legionami polskimi. Twórczość chełmińskiego 

była niezwykle ceniona, a obrazy chętnie 

kupowane przez kolekcjonerów.

Cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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51

J. Konarski
XiX/XX w.

konie odPocZyWające

olej/deska, 18 x 14,2 cm

sygnowany p. d.: 'j. konarski'

malarz monachijski, naśladowca twórczości 

alfreda Wierusza-kowalskiego. istnieje 

hipoteza, że „j. konarski” to pseudonim samego 

a. Wierusza-kowalskiego używany przez malarza 

w późniejszym okresie twórczości (zob. m.in. 

w opracowaniu Hansa-Petera Buehlera, Polska 

szkoła monachijska, józef Brandt, alfred Wierusz-

-kowalski i inni, amber, Warszawa, 1998, s.124). 

możliwe, że jest to pseudonim malarza Franciszka 

Bujakiewicza (1856–1918).

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000
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52

Adam Setkowicz
(1879 kraków – 1945 kraków)

scena sTaRoPoLska, 1912 R.

olej/tektura, 30 x 21,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'a. setkowicz 1912'

adam setkowicz kształcił się w akademii sztuk 

Pięknych w krakowie w latach 1891–1894. 

Wiadomo, że w 1933 r. brał udział w wystawie 

w Piotrkowie Trybunalskim. malował przeważnie 

akwarelami, chociaż znanych jest wiele jego prac 

olejnych. ulubioną tematyką artysty były sceny 

rodzajowe z życia polskiej prowincji, wyprawy 

na polowania, wiejskie obejścia, kuligi, konne 

zaprzęgi.

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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53

Feliks Michał Wygrzywalski
(1875 Przemyśl – 1944 okolice Rzeszowa)

PoRTReT mŁodej damy, 1907 R. 

olej/deska, 27,5 x 19 cm

sygnowany i datowany p. d.: ' Heluan 1907. | F. m. 

Wygrzywalski'

Cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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54

Czesław Tański
(1863 Pieczyska – 1942 olszanka)

dZieWcZyna W ogRodZie, 1932 R.

olej/płótno, 138 x 76 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'c.Tański | 1932'

czesław Tański kształcił się w warszawskiej 

szkole Rysunkowej Wojciech gersona. 

Zadebiutował w 1916 roku na Wystawie 

Wojennej w warszawskim Towarzystwie Zachęty 

sztuk Pięknych (otrzymał wówczas iii nagrodę 

za obraz „Polska w roku 1914”). od tego czasu 

regularnie wystawiał w Zachęcie. należał do 

stowarzyszeń przy niej powstałych: grupy 

Warszawskich artystów „Pro arte” – działającej 

w latach 1922–31 i do kółka „mazovia”. malował 

olejno, akwarelami i pastelami portrety, pejzaże 

i sceny związane z i wojną światową oraz wojną 

1920 roku; brał udział w malowaniu panoramy 

Wojciecha kossaka „napoleon pod piramidami” 

(ok. 1900 roku).

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 8 000
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55

Stanisław Eleszkiewicz
(1900 czutów k. Połtawy – 1963 Paryż)

dama Z PaRasoLką

olej/płótno, 40 x 33 cm

sygnowany p. d.: 's. eleszkiewicz'

malarz, rysownik, projektant mozaik i witraży. 

od roku 1914 uczył się w szkole sztuk Pięknych 

w mirgorodzie. W 1918 roku wstąpił do wojska, 

a ciężko ranny przez pół roku przebywał w 

szpitalu. W latach 1919–21 studiował w szkole 

sztuk Pięknych w atenach. następnie przebywał 

w neapolu i w Rzymie, Persji, a w roku 1923 

zamieszkał na stałe w Paryżu, gdzie aktywnie 

uczestniczył w życiu wystawienniczym. Tworzył 

w duchu malarstwa kręgu ecole de Paris. 

malował portrety i sceny rodzajowe.

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000
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56

Emil Krcha
(1894 kałusz – 1972 kraków)

"kWiaTy W gLinianym dZBanie" ("cynie"), 
1969 R.

olej/tektura, 75 x 50 cm

sygnowany p. d.: 'e. krcha'

odWRocie: 

odręczne opisy autorskie

WysTaWiany: 

1)  wystawa pośmiertna, muzeum im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 22 listopada 

1978 – 5 czerwca 1979; 

2) sanok – Zamek, czerwiec – lipiec 1989 r.

LiTeRaTuRa: 

katalog wystawy pośmiertnej, muzeum im. Leona 

Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 22 listopada 

1978 – 5 czerwca 1979, poz. nr 142

studiował w krakowskiej akademii sztuk Pięknych 

w latach 1919–1925 pod kierunkiem Teodora 

axentowicza, stanisława kamockiego, ignacego 

Pieńkowskiego. Przez kilka lat mieszkał i tworzył 

w Paryżu, gdzie odbyła się jego pierwsza wystawa 

indywidualna w 1931 roku w galerii Zborowskiego. 

Był członkiem Zrzeszenia artystów Plastyków 

'Zwornik' skupiającego artystów kolorystów. 

Cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000



68

57

Jerzy Kossak
(1886 kraków – 1955 kraków)

goRącZka BiTeWna, 1946 R.

olej/tektura, 51 x 35 cm

sygnowany i datowany u dołu: 'jerzy kossak 

1946'

odWRocie: 

pieczątki autorskie

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: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 10 000
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58

Autor nierozpoznany
XiX/XX w.

aLegoRia męcZeńsTWa naRodu 
PoLskiego

olej/płótno, 268 x 155 cm

sTan ZacHoWania:

obraz do konserwacji

Cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000
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59

Adam Setkowicz
(1879 kraków – 1945 kraków)

scena Z PoWsTania ŚLąskiego

olej/tektura, 39 x 59 cm

sygnowany l. d.: 'a. setkowicz'

adam setkowicz kształcił się w akademii sztuk 

Pięknych w krakowie w latach 1891–1894. 

Wiadomo, że w 1933 r. brał udział w wystawie 

w Piotrkowie Trybunalskim. malował przeważnie 

akwarelami, chociaż znanych jest wiele jego prac 

olejnych. ulubioną tematyką artysty były sceny 

rodzajowe z życia polskiej prowincji, wyprawy 

na polowania, wiejskie obejścia, kuligi, konne 

zaprzęgi.

Cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000
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60

Ignacy Zygmuntowicz
(1875 – 1947) (?)

ZaPRZęgi PRZed kaRcZmą

olej/deska, 18,5 x 26 cm

sygnowany p. d.: 'i. Zygmuntowicz'

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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Juliusz Kossak
(1824 nowy Wiśnicz – 1899 kraków)

aPoTeoZa maRii medici WedŁug 
RuBensa

olej/płótno, 74 x 60 cm

odWRocie: 

1)  papierowa naklejka z dedykacją wypisaną 

odręcznie: 'drogiej Helence jurczewskiej | 

w dniu Pierwszej komunii Świętej | ofiaruje 

maria kossak-Woźniakowska | 31.Vi.1953; 

2)  francuska pieczątka ze składu przyborów 

malarskich

WysTaWiany: 

wystawa jubileuszowa juliusza kossaka, Związek 

Powszechny artystów Polskich w krakowie, 

1925 r.

oPinie: 

na odwrocie opinia o autentyczności kazimierza 

Buczkowskiego z 10.01.1953 r.

o tym obrazie wspomina stanisław Witkiewicz 

ojciec w pracy „juliusz kossak, Warszawa 1900, 

str. 61”: „W pierwszym roku pobytu w Paryżu tj. r. 

1856 /7/ kossak skopiował marję medici na koniu 

z jej apoteozy malowanej przez Rubensa”.

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: 60 000 zł
estymacja: 75 000 – 90 000
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62

Jakub Zucker
(1900 Radom – 1981 nowy jork) 

dZieWcZynka na kRZeŚLe

olej/płótno, 61 x 51 cm

sygnowany l. d.: 'j. Zucker'

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: 3 500 zł
estymacja: 6 000 – 10 000 
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63

Seweryn Szrajer
(1899 – 1947)

akT

olej/płótno, 61,5 x 51 cm

sygnowany l. śr.: 's. szrajer'

Cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000
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64

Zygmunt Sidorowicz
(1846 Lwów – 1881 Wiedeń)

nad Wodą, 1880 R.

olej/tektura, 18,5 x 23 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p. d.: 'Z. sidorowicz | 

1880'

 

odWRocie: 

papierowa naklejka ze składu przyborów 

malarskich w Wiedniu

 

Po ukończeniu studiów na Politechnice 

Lwowskiej w latach 1864–1867 przebywał na 

stypendium w Wiedniu, gdzie studiował na 

akademii sztuk Pięknych.  W latach 1864–1867 

studiował w akademii sztuk Pięknych w Wiedniu. 

W 1867 roku powrócił do Lwowa i zorganizował 

wystawę swoich prac. W 1873 r. wyjechał do 

monachium, gdzie miał wspólną pracownię 

z a. kotsisem i W. Brochockim. Związany był 

z kręgiem malarzy skupionych wokół józefa 

Brandta. malował głównie nastrojowe pejzaże 

oraz sceny rodzajowe i portrety.

Cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000
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65

Alfred Wierusz-Kowalski
(1849 suwałki – 1915 monachium)

PodRÓŻujący o ZmieRZcHu

olej/deska, 11,5 x 16,5 cm 

sygnowany l. 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: 30 000 zł
estymacja: 40 000 – 60 000
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Marian Stroński
(Tarnopol 1892 – Przemyśl 1977)

Zamek W cZeRWonogRodZie na 
PodoLu

olej/tektura, 50 x 58 cm

sygnowany p. d.: 'm. stroński'

marian stroński studiował malarstwo w akademii 

sztuk Pięknych w krakowie do 1913 r., 

w pracowni prof. Teodora axentowicza. studia 

kontynuował następnie w akademii w Wiedniu 

w pracowni prof. kazimierza Pochwalskiego. 

W okresie międzywojennym miał wystawy 

indywidualne w Przemyślu, Warszawie, we 

Lwowie, w Łodzi i w katowicach. W 1928 r. 

wyjechał do Paryża, gdzie rozpoczał naukę 

w dziedzinie malarstwa ściennego i konserwacji 

pod kierunkiem Pariana. Po 1936 r. przeniósł 

się na stałe do Warszawy. na początku ii wojny 

światowej jego warszawska pracownia ulega 

zniszczeniu. Po zakończeniu wojny osiada 

na stałe w Przemyślu. malował portret, sceny 

rodzajowe i pejzaże, często o motywach 

kresowych.

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000
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67

Fryderyk Kunitzer
(1907 Przedecz – 1998 Tunis)

maRTWa naTuRa Z oWocami i BuTeLką 
Wina, 1930 R.

olej/płótno, 54 x 65,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'F. kunitzer 1930'

odWRocie: 

odręczny napis farbą na płótnie: 'F. kunitzer | 

Paris'

Cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 18 000
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68

Jean Peske 
(Jan Mirosław Peszke) 
(1870 gołta na ukrainie – 1949 Le mans  
we Francji )

dRZeWa nad Wodą

olej/tektura, 36 x 44 cm

sygnowany l. d.: 'Peske'

Początkowo uczył się w szkole malarstwa 

nikołaja muraszki w kijowie, a następnie 

w latach 1886–89 w szkole sztuk Pięknych 

w odessie. W 1890 r. został uczniem Wojciecha 

gersona w jego szkole w Warszawie. W 1891 r. 

wyjechał do Paryża, gdzie kontynuował studia 

w académie julian pod kierunkiem jean-Paula 

Laurensa i Benjamina constanta, gdzie osiadł 

na stałe. od 1894 r. uczestniczył w salonach: 

niezależnych, société nationale des Beaux-arts, 

Tuileryjskim. uczestniczył w życiu artystycznym 

Paryża, utrzymywał też kontakty z krajem, gdzie 

wystawiał w warszawskiej Zachęcie (1892 r.) 

oraz w TPsP we Lwowie (1900 r.) i krakowie 

(1910 r.), uczestniczył też w wystawie sztuki 

polskiej w grand Palais w Paryżu w 1921 r. 

Pracował wiele na plenerach na południu 

Francji – w Bormes, gdzie do 1926 r. miał własną 

pracownię i w collioure, gdzie utworzył muzeum 

współczesnej sztuki francuskiej (obecnie jego 

imienia i z kolekcją jego prac). malował sceny 

rodzajowe utrzymane w stylistyce sztuki 

nabistów i postimpresjonistów, także portrety 

i pejzaże.

Cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000
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69

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan)
(1912 czechowice – 1981 Paryż)

PejZaŻ kuBisTycZny, 1947 R.

olej/papier naklejony na płótno, 64 x 50,5 cm

sygnowany i datwoany p. d.: 'Z. cyankiewicz | 47'

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: 7 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000
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70

Janusz Strzałecki
(1902 Warszawa – 1983 Warszawa)

kWiaTy W WaZonie

olej/płótno, 65 x 54 cm

sygnowany p. d.: 'strzałecki'

janusz strzałecki – malarz kolorysta. studiował 

malarstwo w warszawskiej i krakowskiej akademii 

sztuk Pięknych w latach 1919–1924. uczył się 

w pracowniach konrada krzyżanowskiego 

i Tadeusza Pruszkowskiego. W latach 1924–25 

uczył się malarstwa u józefa Pankiewicza, 

dołączając do kapistów w Paryżu. Współpracował 

między innymi z Z. Waliszewskim. malował 

martwe natury i pejzaże. Po wojnie zajmował 

się polichromią pracując m.in. przy odnawianiu 

kamienic na starym mieście w Lublinie.

Cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 000
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71

Regina (Rega) Szenbrun
(? – 1942 Łódź)

cykLameny

olej/płótno, 43 x 69 cm

sygnowany p. d.: 'R. szenbrum'

Rega (Regina) szenbrun zadebiutowała na 

wystawie ugrupowania artystycznego start 

w Łodzi w 1926 roku. niewiele jest pewnych 

faktów dotyczących jej edukacji artystycznej 

– prawdopodobnie studiowała w moskwie, 

a także w Warszawie. Wystawiała m. in. w ŻTks 

w Warszawie w 1930 i 1939 roku oraz w Łodzi 

w roku 1932. malowała głównie portrety, martwe 

natury i martwe natury z kwiatami.

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000
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72

Teresa Roszkowska
(1904 kijów – 1992 Warszawa)

PoRTReT doRoTHy RosZkoWskiej,  
maTki aRTysTki

olej/sklejka, 28 x 22 cm

PocHodZenie: 

obraz pochodzi ze spuścizny po artystce

studiowała w Warszawie: w latach 1924–1930 

w konserwatorium muzycznym w klasie 

fortepianu, równocześnie w szkole sztuk 

Pięknych, w pracowni Tadeusza Pruszkowskiego. 

często brała udział w plenerach malarskich 

w kazimierzu dolnym, podczas jednego z nich, 

w 1926 r. powstał film amatorski z jej udziałem 

w reżyserii Pruszkowskiego pt. „szczęśliwy 

wisielec czyli kalifornia w Polsce”. Pierwszą 

wystawę indywidualną miała już w 1930 r. 

w Paryżu, później m.in. w genui (1931 r.), Brukseli 

(1935 r. – nagrodzoną), Bostonie, chicago, 

Toronto, Paryżu (1937 – grand Prix w dziedzinie 

sztuki dekoratorskiej), Rapperswillu, nowym 

jorku, sztokholmie, Londynie (1939 r.). Brała 

też udział w wystawach krajowych. W latach 

1934–1936 studiowała scenografię na wydziale 

sztuki reżyserskiej Państwowego instytutu 

sztuki Teatralnej. Projektowała scenografie do 

sztuk dramatycznych i oper, współpracowała 

z najwybitniejszymi reżyserami, m.in. 

L. schillerem, a. Zelwerowiczem, e. Wiercińskim, 

później B. korzeniewskim. Była też autorką 

znakomitych prac scenograficznych do spektakli 

operowych i baletowych w operze warszawskiej. 

Cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 000
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73

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan)
(1912 czechowice – 1981 Paryż)

dZieWcZyna Z koTem, 1951 R.

technika własna/płyta, 38 x 21 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'cyan 51'

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: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000
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74

Wiktor Korecki
(1890 kamieniec Podolski – 1980 milanówek 

k. Warszawy)

Zima W Lesie

olej/tektura, 36 x 50 cm

sygnowany l. d.: 'WikToR koRecki'

Cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 000
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75

Wiktor Korecki
(1890 kamieniec Podolski – 1980 milanówek k. 

Warszawy)

cHaTy W Śniegu

olej/płótno, 54 x 60 cm

sygnowany l. d.: 'WikToR koRecki'

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: 3 500 zł
estymacja: 4 500 – 6 000
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76

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow – 1938 kraków)

ŚWięTo joRdanu

olej/tektura, 40 x 38,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p. 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: 22 000 zł
estymacja: 28 000 – 40 000
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77

Teodor Grott
(1884 częstochowa – 1972)

kWiaTy We WZoRZysTym WaZonie,  
1961 R.

olej/płótno, 64 x 49,5 cm

sygnowany i datowany p. g.: 'Teod. grott 1961'

 

studiował w krakowskiej asP 

u L. Wyczółkowskiego i j. stanisławskiego. 

malował pejzaże i kwiaty. Wyczółkowski uważał 

go za swojego spadkobiercę. malował portrety, 

zajmował się również projektowaniem kilimów 

dla własnej wytwórni „grot” czynnej w okresie 

międzywojennym. ulubionymi motywami artysty 

były martwe natury i kwiaty.

Cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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78

Jan Józef Kasprowicz
XX w.

moRZe

olej/płótno, 70 x 102 cm

sygnowany l. d.: 'j. j. kasprowicz'

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 9 000
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79

Stanisław Batowski-Kaczor
(1866 Lwów – 1946 Lwów)

PejZaŻ ŚRÓdZiemnomoRski

olej/płótno naklejone na tekturę, 24 x 39 cm

sygnowany p. d.: 's. Batowski'

 

stanisław kaczor Batowski kształcił się 

w krakowskiej szkole sztuk Pięknych 

u W. Łuszczkiewicza i F. cynka (1883–85). 

kolejnym etapem jego artystycznej edukacji 

była akademia Wiedeńska, gdzie studiował 

w latach 1885–87 oraz akademia w monachium. 

W latach 90-tych wiele podróżował, zwiedził 

wówczas Paryż, Włochy, Hiszpanię, maroko 

i krym. artysta malował pejzaże, portrety, 

specjalizował się w batalistyce, zarówno 

historycznej, jak i nawiązującej do współczesnych 

mu wydarzeń. Wiódł ożywioną działalność 

artystyczną, prowadził własną szkołę malarstwa 

we Lwowie, był współzałożycielem lwowskiego 

stowarzyszenia artystów młoda sztuka oraz 

członkiem Zarządu Związku artystów Polskich 

we Lwowie. Wystawiał w głównych galeriach 

Warszawy, krakowa, Lwowa i innych miastach.

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000
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Chrystian Sell
(1831 Hamburg altona – 1883 düsseldorf)

scena Z Wojen naPoLeońskicH

olej/deska, 18 x 24 cm

sygnowany p. d.: 'chr. sell'

Cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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81

Naśladowca Aleksandra 
Orłowskiego
1 ćw. XiX w.

Konny

olej/płótno dublowane, 30 x 22 cm

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 9 000
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82

Władysław Chmieliński
(1911 Warszawa – 1979 Warszawa)

Zima na sTaRÓWce

olej/płótno, 50 x 70 cm

sygnowany p. d.: 'Wł. chmieliński'

 

studiował w miejskiej szkole sztuk Zdobniczych 

i malarstwa w Warszawie  w latach 1926–1931. 

malował pejzaże i sceny rodzajowe w technice 

olejnej i akwareli. Wykonał m.in. cykl akwarel 

przedstawiających zabytki polskiej architektury 

(1935–1938) oraz olejne pejzaże z zabytkową 

architekturą (1958–1962).

Cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 14 000
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83

Roman Antoni Breitenwald
(1911 – 1985)

ZaPRZęg ZimoWy, 1937 R.

olej/płótno, 50 x 72 cm

sygnowany i datowany p. d.: 'R. Breitenwald | 

1937'

studiował w Państwowej szkole sztuk 

Zdobniczych w Poznaniu u karola Zyndrama 

maszkowskiego oraz w asP w krakowie u W. 

jarockiego, T. axentowicza i j. mehoffera. 

W 1936 r. zamieszkał na stałe w Warszawie. 

należał do grupy artystycznej Pro arte. malował 

obrazy batalistyczne, pejzaże, polowania, 

małomiasteczkowe scenki, kuligi.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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Malarz nierozpoznany
2 poł. XViii w.

ŚWięTa nad księgą

olej/płótno dublowne, 38 x 34 cm

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



DESA UNICUM 14 cZeRWca 2012 97

85

Malarz północnowłoski
XVi/XVii w. 

cHRysTus u maRii i maRTy

olej/płótno wzmacniane, 74,5 x 107,5 cm

sTan ZacHoWania: 

obraz do konserwacji

Cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000
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Malarz nierozpoznany
XVii/XViii w.

kRajoBRaZ Z RyceRZami i sTaRcem

olej/płótno dublowane, 52 x 77 cm

Cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 12 000 – 16 000
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87

Malarz nierozpoznany
XVii w.

sTWoRZenie adama

olej/płótno dublowane, 39 x 48 cm 

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000
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88

Malarz nierozpoznany
XiX w.

dysPuTa ŻydÓW

olej/płótno, 57 x 69 cm

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 8 000
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89

Malarz nierozpoznany
XVii w.

Wenus ZaWiąZująca ocZy amoRoWi 
WedŁug Tycjana 

olej/płótno, 112 x 177 cm

PocHodZenie: 

obraz pochodzi z kolekcji alfreda Lenicy

sTan ZacHoWania: 

obraz do konserwacji

Cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000
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90

Zdzisław Cyankiewicz (Cyan)
(1912 czechowice – 1981 Paryż)

uLicZka W miasTecZku, 1945 R. 

olej/papier naklejony na płótno, 40 x 25,5 cm

sygnowany i datowany l. d.: 'cyankiewicz 45'

studiował w akademii sztuk Pięknych 

w krakowie. 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: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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91

Tadeusz Józef Makowski
(1882 oświęcim – 1932 Paryż)

"PLaŻa", 1926 LuB 1927 R.

olej/płótno, 33,5 x 55,5 cm

sygnowany p. d.: 'Tade | makowski'

 

odWRocie: 

napis na płótnie: 'Tade makowski /La plage./ 

Paris'

 

oPinie: 

obraz posiada opinię elżbiety Zawistowskiej 

z 2009 r.

 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: 70 000 zł
estymacja: 80 000 – 120 000
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Zofia Stryjeńska
(1891 kraków – 1976 genewa)

Taniec

olej/płótno dublowane, 41,5 x 47,5 cm

sygnowany u dołu: 'Z. stryjeńska'

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. 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. 

W okresie największej popularności stryjeńskiej 

jej prace były rozpowszechniane w formie tek, 

albumów i pocztówek przez oficynę jakuba 

mortkowicza, która wydała m. in. „Tańce polskie”, 

„Paschę. Pieśń o Zmartwychwstaniu Pańskim”, 

„Piastów” i „obrzędy polskie”. 

Cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 22 000 – 30 000
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93

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow – 1938 kraków)

ŚWięTo joRdanu, LaTa 90-Te XX W.

olej/płótno, 20 x 36 cm

sygnowany l. d.: 'T.axentowicz'

odWRocie: 

papierowa naklejka z galerii johna 

mathiesona&co w edynburgu

LiTeRaTuRa: 

katalog wystawy – kolekcja Pakoska. Wokół 

krakowskiej „sztuki”, muzeum okręgowe 

w Toruniu, Toruń 2000, s. 24–25 (il.)

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: 15 000 zł
estymacja: 18 000 – 25 000
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96

Bracia Łopieńscy 
rok założenia firmy – 1862 

LeŻący ŁoŚ

brąz patynowany, podstawa marmurowa,  

wys.: 12 cm, wymiary podstawy: 8 x 15 cm

sygnowany: 'Bracia Łopieńscy | Warszawa'

Cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000

95

Tańczący faun

brąz patynowany, wys.: 57 cm

na podstawie ryty napis: 'musee de Florence'

sTan ZacHoWania: 

rzeźba po reperacjach

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

94

"Dawid", 1913–1920 r.

brąz patynowany, podstawa  

marmurowa, wys.: 40 cm

sygnowany na podstawie:  

'W.gontarczyk, k.Reidt | Warszawa'

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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97

Karol Juliusz Minter
(1812 Berlin – 1892 gołoszyce)

saRkoFag kaZimieRZa jagieLLońcZyka

brąz patynowany, wys.: 13,50 cm,  

wymiary: 24,5 x 14 cm

karol juliusz minter jeden z najznamienitszych 

przemysłowców warszawskich, szkolny kolega 

Fryderyka chopina. W 1835 r. objął zarząd 

założonej przez ojca, karola Fryderyka, przy pl. 

Wareckim (obecnie plac Powstańców Warszawy) 

w Warszawie odlewni wyrobów brązowniczych. 

Wykonywano w niej popiersia, statuetki, 

medaliony sławnych Polaków i paramenty 

kościelne. Po upadku Powstania styczniowego 

restrykcje carskie spowodowały zahamowanie 

produkcji wyrobów o tematyce patriotycznej. 

W tej sytuacji minter przestawił wytwórczość na 

wyrób naczyń emaliowanych, przenosząc swą 

fabrykę na ul. smolną. 

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000
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98

Wyzwolony niewolnik
XX w.

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 

wys.: 36 cm, wymiary podstawy: 11 x 10 cm

sygnowany na podstawie: 'F. P. Ferrara'

sTan ZacHoWania: 

brak rekwizytu w prawej ręce postaci

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

99

Hermann Eichberg
XiX/XX w.

sŁaWa, 1890 R.

brąz patynowany, podstawa marmurowa, 

wys.: 30,3 cm, śr. podstawy: 8 cm

sygnatura ryta na podstawie: 'eichberg 90'

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

100

Germański wojownik

brąz patynowany, podstawa marmurowa, wys.: 

39 cm, wymiary podstawy: 9,5 x 14 cm

sygnatura ryta na podstawie: 'akt. ges. | 

glatenbeck Berlin'

Cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja:  2 400 – 3 500
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101

Ujarzmienie konia
XX w., według guillaume coustou (1677–1746)

brąz patynowany, wys.: 39 cm, dł.: 32,5 cm

na podstawie: 'coustou'

„konie z marly” para identycznych grup 

rzeźbiarskich, przedstawiających konia 

poskramianego przez stajennego, będące 

najsłynniejszym dziełem guillaume coustou, 

powstały w latach 1743 i 1745 na zamówienie 

króla Ludwika XV do parku przy pałacu w marly. 

W 1794 umieszczono je w Paryżu na Placu 

Zgody. obecnie oryginalne rzeźby znajdują się 

w Luwrze.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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102

Jajko dekoracyjne 
z wizerunkiem św. Anny
Petersburg, koniec XiX w.

farby emaliowe na porcelanie, złocenia,  

11 x 7 cm, zawieszanie – sznur jedwabny

podpis na przedstawieniu: 'św. anna' (cyrylicą)

Cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 – 15 000

103

Monstrancja promienista
około poł. XViii w.

srebro złocone (złocenie ogniowe), 

grawerowanie, odlewane, waga: 1 710 g,  

wys.: 64,5 cm, dł.: 25 cm

cechowanie: austriacka próba kontrybucyjna 

z 1809 r., litera d (Lwów)

 

monstrancja promienista wsparta na owalnej 

stopie o ośmiolistnym zarysie z wydzielonym 

cokołem. ozdobiona dekoracją o motywach 

liści akantu i muszelek. na cokole ośmiolistna 

podstawa dekorowana perełkowaniem oraz 

grawerowaną dekoracją floralną i muszelkami. 

Trzon przedzielony gruszkowatym nodusem 

z dekoracją ornamentalną. Z nodusa wyrastają 

boczne ramiona w formie wolutowo zwiniętych 

gałązek, zakończonych dwiema pełnoplastycznymi 

postaciami klęczących aniołów. Powyżej nodusa 

górna część trzonu ozdobiona stylizowanymi 

liśćmi akantu. koliste reservaculum otoczone 

wieńcem obłoków i promieniami słonecznymi, 

ozdobione kolorowymi szkiełkami oprawionymi 

w srebro oraz emalią w kształcie kwiatów. 

monstrancję wieńczy korona również dekorowana 

szkiełkami i emalią, zwieńczona krzyżem.

sTan ZacHoWania: 

średni; ubytki szkiełek i emalii

Cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 20 000 – 30 000
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104

Johann Gottlieb Jackel
(działał w latach 1765–1793)

cukieRnica skRZynkoWa 

srebro kute, odlewane, cyzelowane, waga: 550 g, 

wymiary: 14,50 x 17 cm

cechowanie: litera datująca 'H' (1776–91), pruska 

próba kontrybucyjna z lat 1806–07

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

106

Ignatij Pawłowicz Sazikow
2 połowa XiX w.

dZWonek W FoRmie sŁoWiańskiego 
HeŁmu – "sZŁom"

srebro, częściowo złocone, pr.: '84', waga: 567 g, 

wys.: 14 cm

cechowanie: inicjały złotnika 'is' (cyrylicą), 

probierz: 'as' (cyrylicą) – a. swiecznyj (działający 

w latach 1862–1875)

 

dekoracja repusowana, ornamenty eklektyczne 

z orłami carskimi; w dwóch kwaterach sceny 

przedstawiające przygody Herkulesem: Herkules 

z anteuszem i Herkules walczący z hydrą – sceny 

z rezerw są dość wierną kopią z obrazów antonio 

del Pollaiuolo – Herkules i Hydra i Herkules 

i anteusz (ok. 1478 r., galeria uffizi, Florencja); 

cała powierzchnia zdobiona panopliami, lwami, 

wicią roślinną; powierzchnia z wyjątkiem rezerw 

złocona, wnętrze i „dusza” złocone

sTan ZacHoWania: 

dobry; ułamany szczyt dzwonka, być może był 

tam gwint do uchwytu z kości lub drewna

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

105

Siergiej Ignatowicz Sazikow
2 połowa XiX w.

soLnicZka W FoRmie kRZeseŁka, 1860 R.

srebro kute, pr. '84', wys.: 5 cm, waga: 75 g

cechowanie na spodzie: znak probierza – 

inicjał ‘ma’, data: '1860', oznaczenie próby '84', 

znak miejski moskwy, dwugłowy orzeł – znak 

dostawcy dworu oraz nazwa firmy 'sazikow' 

 

dekoracja wycinana i grawerowana – ornamenty 

roślinne oraz motywy staro rosyjskie; na 

zamknięciu siedziska sentencja cyrylicą: 'Bez soli | 

bez chleba | połowa obiadu'

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



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 – 20 000 1 000
20 000 – 70 000 2 000
70 000 – 200 000 5 000
ponad 200 000 10 000
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Dział przyjęć 

Dom Aukcyjny Desa Unicum
Pl. Konstytucji 2, 00-554 Warszawa
22 584 95 30, www.desa.pl

PROFESJONALNE I BEZPŁATNE  SZACOWANIE WARTOŚCI DZIEŁ SZTUKI  ■  OPRACOWANIE  

I KATALOGOWANIE KOLEKCJI  ■  WYCENA KOLEKCJI W DOMU KLIENTA  ■  WYCENA 

DO UBEZPIECZENIA  ■  PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW DO WYWOZU ZA GRANICĘ  

■  DORADZTWO PRZY WYKONANIU KONSERWACJI I OPRAWY

Desa Unicum współpracuje z najlepszymi ekspertami 
oraz konserwatorami na polskim rynku sztuki.



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
14 czerwca 2012, 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 29.08.1997 r. 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.





Lider rynku sztuki 
w Polsce

www.desa.pl

W 2011 roku przeprowadziliśmy 28 aukcji, sprzedaliśmy ponad 4 000 dzieł 
sztuki autorstwa ponad 700 artystów. Jesteśmy wyłącznym partnerem 
art bankingu największych banków w Polsce.

dom aukcyjny  ■  galerie  ■  wystawy  ■  doradztwo inwestycyjne  ■  ubezpieczenia

Ce
na

 2
9 

zł
 (z

 5
 %

 V
AT

)




