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reGUlaMin aUKcJi

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do  sprzedaży ko-
misowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskie-
go Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów 
powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo 
do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem 
sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wy-
sokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje 
obiekt ponownej licytacji.

3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych 
obiektów z opisem katalogowym.

4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium 
w wysokości 1000 PLN.

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogą-
ce uczestniczyć osobiście w  aukcji, mogą zlecić Polskiemu 
Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub licyto-
wać telefonicznie. Usługi te – wpłata wadium, rezerwacja linii 
telefonicznej i  inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Au-
kcyjnym 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiek-
ty mogą posiadać ceny rezerwowe.

6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskie-
go młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.

7. Nabywca zobowiązany jest do  wykupu obiektu/obiektów 
w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się 
z  umowy przez kupującego Polski Dom Aukcyjny może nali-
czyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień 
zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą narażając 
go na przepadek wadium.

8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór na-
stępuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwo-
ty wraz z opłatą organizacyjną.

9. Do  wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyj-
na w  wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w  sprzeda-
ży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i  opłata organizacyjna 
są kwotami brutto.

10. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za  ukryte 
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

11. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepi-
sów prawa polskiego.

12. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych 
na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyj-
ny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.

13. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:

a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami:

 Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz  o  wartościach 
przekraczających limity określone w ustawie O ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga 
zgody odpowiednich władz.

b). Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: 
 Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu 

zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na au-
kcji kwocie.

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki
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1.
Bronisław aBraMoWicZ (1837–1912)

Sokolnik, 1883

olej, płótno; 63,5 x 49 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Br. Abramowicz / 1883;
na blejtramie napis: G 603 oraz pieczęć

Cena wywoławcza 60 000 zł
Estymacja 80 000–100 000 

Doskonały obraz Bronisława Abramowicza – autora słynnej „Uczty 
u Wierzynka”, wybitnie utalentowanego malarza scen historycz-
nych i rodzajowych. Prace Abramowicza są niemal nieobecne na 
rynku antykwarycznym. Artysta studiował w Szkole Sztuk Pięknych 
w Warszawie, a następnie w Monachium i Wiedniu. „Sokolnik” cha-
rakteryzuje się realizmem przedstawienia i mistrzowską technika 
wykonania. Wysublimowana, nieco mroczna kolorystyka, przywo-
łuje skojarzenia z obrazami holenderskich mistrzów XVII wieku. 
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2.
Władysław aleksander MalecKi  
(1836–1900)

Niedziela, 1874

olej, deska; 20 x 23,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: W. Malecki / 1874;
na odwrocie:
– napisy (częściowo czytelne): BRETONA oraz Newes zusammen / 

mad…?; Newes; 28;
– nalepka: A Pütterich / k. k. Hofvergolder / MÜNCHEN / Löwengrube 17.

Cena wywoławcza 75 000 zł
Estymacja 90 000–110 000 

Malarz pejzażysta, autor kompozycji historycznych, rodzajowych, 
wielokrotnie nagradzany za swoją pracę twórczą. Przedstawiciel 
szkoły monachijskiej i realizmu w malarstwie. Piękny pejzaż ze szta-
fażem namalowany w trakcie kolejnego, około dziesięcioletniego 
pobytu Władysława Maleckiego w Monachium. Janusz Derwojed, 
opisując twórczość artysty, zaliczył ten okres do szczególnie uda-
nych: „Malecki podróżował po Bawarii, malował górskie pejzaże 
z Alp i Tyrolu,  przyjeżdżał też czasem do kraju. Co roku niemal przy-
syłał obrazy na wystawy do Warszawy, Krakowa i Lwowa”.
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3.
aleksander MrocZKoWsKi (1850–1927)

Kozi Wierch

olej, płótno; 63 x 80,3 cm;
sygn. p. d.: Alex.Mroczkowski

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 25 000–30 000 

Dekoracyjny obraz z ulubionym, górskim motywem pejzażowym 
artysty. W tej tematyce powstały liczne widoki tatrzańskie. W Słow-
niku Artystów Polskich obok takich tytułów jak: „Morskie Oko”, „Tur-
nie Mięguszowskie”, „Dolina Kościeliska”, pojawia się również „Kozi 
Wierch”. Obrazy artysty charakteryzują się precyzją oraz dbałością 
o szczegółowe przedstawianie malowanych scen.
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4.
stanisław WiTKieWicZ (1851–1915)

Chaty

pastel, płótno; 37,5 x 55 cm;
sygn. p. d.: S. Witkiewicz;
sygn. na odwrocie: St. Witkiewicz;
napis na blejtramie: S. Witkiewicz

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000 

Wybitna postać polskiej sztuki przełomu XIX i XX wieku: malarz, krytyk i teo-
retyk sztuki, ilustrator, pisarz, twórca stylu zakopiańskiego w architekturze. 
Ojciec Stanisława Ignacego Witkiewicza (Witkacego). Prezentowany pejzaż 
wykonany techniką pastelu można zaliczyć do szczególnie interesujących. 
Motywy krajobrazowe w twórczości artysty obejmowały często widoki ta-
trzańskie. Pejzaż z chatami jest przykładem innego motywu krajobrazowe-
go. Nasuwa skojarzenia bardziej z obrazami marynistycznymi, które artysta 
wykonywał przykładowo w latach 1885–1886 w Połądze (dzisiejsza Litwa). 
W kolorystyce pracy zwraca uwagę plama światła w oknie chaty. Efek-
ty luministyczne były istotne w twórczości Witkiewicza. Ze szczególnym 
upodobaniem malował choćby nokturny. Liryczny pejzaż „Chaty” to warta 
uwagi pozycja dla miłośników twórczości artysty.
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5.
Wojciech KossaK (1857–1942)

Strzelec konny, 1913

olej, płótno; 147 x 120 cm;
sygn. i dat. l. d.: Wojciech Kossak / 1913;
na odwrocie nalepki wystawowe: 
– MUZEUM NARODOWE W KRAKOWIE / Autor Wojciech Kossak / Tytuł 
Strzelec konny / Technika i wymiary / Właściciel Wł. Godyń / Wystawa 
Kossakowie Nr kat. 1986 r.; 
z boku nalepki oznaczenie: KZG 3 z. 726 C-1 (3689);
na nalepce pieczątka: MUZEUM NARODOWE / W KRAKOWIE / ul. Ma-
nifestu Lipcowego 12;
– Muzeum Narodowe we Wrocławiu potwierdza udział w wystawie 
czasowej „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki” / prezentowanej 
od 14.06 do 27.06.2000 r. / Wojciech Kossak, Strzelec konny, fragment 
panoramy „Berezyna” (poz. kat. 46);
pieczątka: PRACOWNIA KONSERWACJI / MALARSTWA I RZEŹBY PO-
LICHROMOWANEJ / MUZEUM NARODOWEGO / we Wrocławiu

Obraz wystawiany: 
– „Kossakowie”, Muzeum Narodowe w  Krakowie, czerwiec-paź-

dziernik 1986 r.
– „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu, 2000 r.
Literatura:
– Muzeum Narodowe w  Krakowie „Kossakowie”, Kraków 1986, 

s. 90, poz. 13.
– Elżbieta Górecka „Panoramy Wojciecha Kossaka i Jana Styki”, Mu-

zeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 117, poz. 46.

Cena wywoławcza 90 000 zł
Estymacja 120 000 –150 000 

Muzealnej klasy dzieło Wojciecha Kossaka, stanowiące fragment 
jednej z najsłynniejszych panoram – „Berezyny”. Postać strzelca 
na koniu, dominującą w przestrzeni obrazu, artysta namalował 
szerokimi pociągnięciami pędzla, z wykorzystaniem mocnych 
barw. Pomimo statycznej sceny, wyczuwa się charakterystycz-
ną dla obrazów Kossaka malarską ekspresję. Duży format pracy, 
technika wykonania i nieodłączna dla twórczości malarza tema-
tyka historyczna, stanowią kolejne atuty obrazu. 
Pomysł namalowania „Berezyny”, kolejnej po „Racławicach” 
panoramy, był rezultatem ogromnego sukcesu ukończonego 
w 1894 roku monumentalnego dzieła. „Zapewniło Kossakowi 
duży rozgłos i sławę świetnego batalisty, otwarło też przed nim 
nowe perspektywy malarskie”, pisał Kazimierz Olszański. Twórca-
mi „Berezyny” byli: Julian Fałat, Wojciech Kossak, Michał Wywiórski, 
Kazimierz Pułaski, Jan Stanisławski i Antoni Piotrowski. Przy czym 
Kossak był autorem całej kompozycji figuralnej (pozostawił kilka-
naście swoich sygnatur). Olszański w swojej publikacji przypomi-
na, że malarz starannie przygotowywał się do pracy nad pano-
ramą. Nie tylko zgłębiał wątki historyczne wojen napoleońskich, 
rodzaje umundurowania i broni, ale także osobiście zapoznał się 
z topografią miejsca. Scena obrazu przedstawiała przeprawę 
wojsk napoleońskich przez Berezynę 28 listopada 1812 roku. 
Po raz pierwszy została zaprezentowana w Berlinie w kwietniu 
1896 roku. Następnie – w Warszawie, Kijowie, Moskwie. Pano-
rama „Berezyny” choć podziwiana i doceniana artystycznie, nie 
odniosła spodziewanego sukcesu finansowego. Plany sprzedaży 
do Stanów Zjednoczonych nie powiodły się w związku z czym 
pocięto ją na fragmenty i zmagazynowano. W 1907 roku Woj-
ciech Kossak zabrał płótno i rozdzielił na kilkanaście części, do-
konując następnie ich podmalówek. „Te zmiany we fragmentach 
i przemalowania […] zwłaszcza w pejzażu (np. zamknięcie linii 
horyzontu lasem), miały też na celu wyeliminowanie partii Fała-
towych i umożliwienie podpisania wycinka wyłącznie własnym 
nazwiskiem” – pisał Kazimierz Olszański. Prezentowany „Strze-
lec konny” jest jednym z fragmentów „Berezyny”, datowanym 
w 1913 roku.
Jak podaje Słownik Artystów Polskich w latach 1913–16 Woj-
ciech Kossak był prezesem krakowskiego Towarzystwa Przy-
jaciół Sztuk Pięknych. W 1912 roku prezentował swoje prace 
z Powszechnym Związkiem Artystów Polskich w Krakowie. 
W 1913 roku opublikował „Wspomnienia”, spisywane w latach 
1911–1912. Został także profesorem jednej z trzech pracow-
ni malarstwa Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Rok później 
uczestniczył m. in. w wystawie w Paryżu. W 1914 roku artystę 
uhonorowano nagrodą za działalność artystyczną Akademii 
Umiejętności w Krakowie. 
Właścicielem obrazu był Władysław Godyń - restaurator, działacz 
społeczny, wybitnie zasłużony w pracy charytatywnej. Godyń fi-
nansował budowę domów dla potrzebujących (przykładowo dla 
dzieci niepełnosprawnych w Radwanowicach). Był kolekcjonerem 
sztuki (m. in. obrazów Kossaka, Matejki, Malczewskiego, Chełmoń-
skiego, Siemiradzkiego). Zyski ze sprzedaży swoich zbiorów prze-
znaczał na cele społeczne. 
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6.
Józef cHeŁMoŃsKi (1849–1914)

Kaczki nad wodą, 1886

olej, płótno; 66 x 90,3 cm;
sygn. i dat. l. d.: JÓZEF CHEŁMOŃSKI / 1886 (ostatnia cyfra słabo czy-
telna);
na odwrocie na dolnej listwie krosna naklejka papierowa z napi-
sem: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie / Autor: Józef 
Chełmoński / Tytuł dzieła: „Kaczki nad wodą”/ [dalsza część nalepki 
zaklejona papierem widoczna w promieniach IR] Rodzaj dzieła: ol., 
pł /Podpis autora: wł. pryw.
Literatura ogólna (wybór): 
– M. J. Wegner Józef Chełmoński w  świetle korespondencji [w:] 

„Źródła do dziejów sztuki polskiej”, t. VI, Wrocław 1953; 
– J.Wiercińska „Katalog prac wystawionych w Towarzystwie Zachę-

ty Sztuk Pięknych w Warszawie w  latach 1860–1914”, Wrocław 
1969, s. 49; 

– M. Masłowski „Malarski żywot Józefa Chełmońskiego”, Warszawa 
1965; 

– A. Vetulani Chełmoński Józef Marian, [w:] „Słownik artystów pol-
skich”, t. I, Warszawa 1971; 

– A. Ligocki „Józef Chełmoński”, Warszawa 1973; 
– M. Masłowski „Józef Chełmoński”, Warszawa 1973; 

– „Malarstwo polskie od XVI do początku XX wieku” [katalog zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie], Warszawa 1975; 

– „Józef Chełmoński (1849–1914)” T. I. Wystawa monograficzna, 
opr. T. Matuszczak, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Poznań 1987 
[dalej: „Katalog”]; 

– T. Matuszczak „Józef Chełmoński”, Kraków 1996; 
– T. Matuszczak „Józef Chełmoński”, Kraków 2003.

Cena wywoławcza 700 000 zł
Estymacja 800 000 –900 000 

Nastrojowe „Kaczki nad wodą” znakomicie oddają istotę malarstwa 
pejzażowego artysty. Motyw ptactwa obecny jest w wielu pracach 
Chełmońskiego („Kuropatwy”, „Bociany”, „Sójka”, „Dropie”). Umi-
łowanie i zachwyt nad przyrodą były charakterystyczne dla jego 
twórczości. Artysta potrafił ujrzeć piękno w każdym elemencie na-
tury, a dzięki zmysłowi obserwacji i wrodzonej malarskiej wrażliwo-
ści, nadać mu wartość i znaczenie. 
Piękny, nadwodny pejzaż z dojrzałego okresu twórczości powstał 
pod koniec pobytu Chełmońskiego w Paryżu (przebywał tam w la-
tach 1875–1887). Maciej Masłowski podkreślał ogromną tęsknotę 
artysty za krajem: „brak mu natury polskiej, która była wyłączną tre-
ścią jego obrazów”. Powrót do ojczyzny miał przełomowe znacze-
nie dla odrodzenia malarstwa Chełmońskiego. 
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„Portret chłopca” powstał gdy Fałat miał zaledwie 24 lata. Rozpoczy-
nał wówczas studia w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium u prof. 
A. Strähubera. Kształcił się również u G. Raaba. W roku akademickim 
1877/78 otrzymał brązowy medal za studium z natury. Utrzymywał 
się finansowo dzięki pracy ilustratora do niemieckich czasopism czy 
wykonywaniu portretów w Zurychu. W 1878 roku odbyła się pierw-
sza wystawa artysty w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w War-
szawie. Z tego samego roku co prezentowany rysunek znany jest 
choćby autoportret młodego malarza. 

7.
Julian FaŁaT (1853–1929)

Portret chłopca, 1877

ołówek, kredka, papier; 27,5 x 22,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: JFałat / 1877;
na odwrocie napis (częściowo czytelny): Julian Fałat py… kredką / 
wykonany w roku 1877 / ze zbiorów Stanisława Wiemczyka?

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 18 000–22 000 
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8.
Józef cHeŁMoŃsKi (1849–1914)

W sieni 

gwasz, akwarela, tusz lawowany, papier; 15,2 x 26,5 cm w św. p-p.;
na odwrocie napisy ołówkiem (częściowo czytelne): Joseph Chel-
monski; zum Vestlub? in Pologne

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 35 000–40 000 

Prezentowana scena rodzajowa nawiązuje do działalności ilustra-
cyjnej artysty. Podczas pobytu w Paryżu współpracował z wieloma 
czasopismami, przede wszystkim „Le Monde Illustré”. Dobrze za-
chowana praca malarska „W sieni” dowodzi, że zmysł obserwacyj-
ny artysty wyostrzony był nie tylko na piękno przyrody, ale i życie 
codzienne. Technika wykonania, niewielki format, składają się na 
interesującą propozycję malarską Chełmońskiego.
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9.
Jacek MalcZeWsKi (1854–1929)

Ogrodniczka – Już łan zżęty

olej, sklejka; 66 x 55,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: J. Malczewski;
na odwrocie nalepki:
– Muzeum Narodowe / w Warszawie / p21/00/6;
– POZŁOTNICTO RENOWACJA / RAM I MEBLI STYLOWYCH / Piastów; 

ul. Wyspiańskiego 20;
– nalepka galeryjna
Obraz reprodukowany: 
– T. Grzybkowska „Świat obrazów Jacka Malczewskiego”, Warsza-

wa 1996, s. 48 (ilustracja w części: Natura i religia, pl. 8, z tytułem 
„Już łan zżęty”); 

– Jacek Malczewski, Katalog wystawy w  Muzeum Narodowym 
w Warszawie, ....... , s. 160, poz. 69, z tytułem „Powrót”; 

– „Mistrzowie malarstwa polskiego”, Kraków 1996, s. 133; 
– Dorota Kudelska „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jac-

ka Malczewskiego”, Lublin 2008, poz. 15, z tytułem „Ogrodniczka”; 
– Katalog wystawy w Musée d’Orsay w Paryżu z 2000 r., s. 158, 159, 

poz. 59 – jako „Ogrodniczka”.
Por. także: 
– St. Kozakowska „Jacek Malczewski. 1854–1929”. Katalog wystawy 

w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie, Szczecin 1999; 

– Z. K. Posiadała „Jacek Malczewski (1854–1929). W 150. rocznicę 
urodzin i 75. rocznicę śmierci”, Katalog wystawy w Muzeum Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, Radom 2004.

Cena wywoławcza 480 000 zł
Estymacja 600 000–700 000 

Jacek Malczewski po ustąpieniu z funkcji profesora Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie w 1921 roku, przebywał często w Lusławi-
cach i Charzewicach, gdzie powstało wiele kompozycji pejzażo-
wych, a także portrety i autoportrety. W Charzewicach mieszkała 
córka malarza Julia, w Lusławicach – siostry: Bronisława i Helena. 
Kompozycja z fragmentem werandy i otaczającego ją ogrodu na-
wiązuje do cyklu alegorycznych prac artysty namalowanych około 
1920 roku. Zaliczało się do nich siedem obrazów: „Już łan zżęty”, 
„Ogrodniczka”, „Fascynacja”, „Upojenie”, „Zgon”, „…” (tytuł nieokre-
ślony), „Uwolnienie”. Na pierwszym planie opisywanego obrazu 
znajduje się postać kobiety odpoczywającej na ławce. Malczewski 
zachwycał się wiejskim pejzażem, ale i pracą prostych ludzi. Pozo-
wali oni na prośbę artysty zatrzymując się przy wykonywaniu co-
dziennych obowiązków. Wysokiej klasy artystycznej kompozycja 
łączy w sobie afirmację natury i typową dla twórczości Malczew-
skiego warstwę symboliczną. Ogrodniczka oderwana od swojej 
pracy zamyka oczy – dystansuje się od świata zewnętrznego, po-
szukując harmonii i ukojenia. Obrazy artysty, bogate w metafory 
i możliwość rozbudowanych interpretacji, zaliczają się do klasyki 
polskiego malarstwa. 
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10.
stanisław ignacy WiTKieWicZ  
(1885–1939)

Portret Józefa Januszkowskiego, 1930

pastel, tektura; 63 x 48 cm w świetle ramy; 
sygn. i dat. p. g.: Ign Witkiewicz / 1930 / IV / (T.E);
na odwrocie pieczątka wystawowa: EKSPONOWANY NA WYSTA-
WIE / „Stanisław Ignacy Witkiewicz – twarze” / zorganizowanej przez 
Muzeum Tatrzańskie / ZAKOPANE, Koziniec 8 / w ramach obchodów 
100-lecia urodzin artysty / pod patronatem UNESCO / w terminie 1985 
– VI – IX / Komisarz wystawy M. Nodzyńska
Obraz wystawiany:
„Stanisław Ignacy Witkiewicz: Twarze”, Muzeum Tatrzańskie 
im dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 1985.
Literatura: 
– Irena Jakimowicz, Anna Żakiewicz „Stanisław Ignacy Witkiewicz 

1885–1939”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1990, 
s. 113, poz. 1254;

– „Stanisław Ignacy Witkiewicz: Twarze”, Muzeum Tatrzańskie im 
dra Tytusa Chałubińskiego, Zakopane 1985, poz. 65.

Cena wywoławcza 65 000 zł
Estymacja 80 000–100 000 

Sześcioletni Józik sportretowany w kwietniu 1930 roku był synem 
znanego zakopiańskiego lekarza Aleksandra Januszkowskiego. Jó-
zef był taternikiem, przewodnikiem tatrzańskim, zasłużonym w wy-
znaczaniu nowych szlaków wspinaczkowych. Pracował w Tatrzań-
skim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym, uprawiał narciarstwo 
wysokogórskie. Zmarł tragicznie w wieku zaledwie 43 lat.
„Portret Józefa Januszkowskiego” zalicza się do typowych wize-
runków dziecięcych malowanych przez artystę. Anna Żakiewicz 
charakteryzowała: „przeważnie portretował je frontalnie, za stołem, 
na którym stawiał talerz z owocami […]”. Ugrzeczniona postać 
chłopca, zwraca uwagę nietypową dla wieku powagą i zamyślo-
nym spojrzeniem. Piękny portret należy do typu E. W kategoryzacji, 
będącej częścią regulaminu Firmy Portretowej Witkacego, oznacza 
on: „dowolną interpretacje psychologiczną, według intuicji firmy”. 
Przy czym artysta podkreślał: „Typ E nie zawsze możliwy do wyko-
nania”. Osobna kategoria – typ dziecinny (B+E) to „wykonanie wię-
cej szkicowe”.
W 1930 roku Stanisław Ignacy Witkiewicz namalował również 
portret Aleksandra Januszkowskiego (skatalogowany w książce 
Ireny Jakimowicz, Anny Żakiewicz „Stanisław Ignacy Witkiewicz 
1885–1939”).
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dujące osobowość człowieka. Do grona sportretowanych przez 
malarkę zaliczali się przykładowo arystokraci, osobowości kultury 
i nauki (hrabia Zygmunt Pusłowski, Henryk Sienkiewicz, Wincenty 
Lutosławski, Maria Konopnicka i inni).
Portret Marii Borzęckiej namalowany został z wykorzystaniem cha-
rakterystycznej dla Boznańskiej tonacji kolorystycznej: zieleni, brązów, 
czerni, różu. Barwa podłoża – tektury istotnie dopełnia wizerunek 
pani w kapeluszu. Szerokie pociągnięcia pędzla, plamy kolorów za-
cierają kontury postaci, szczególnie w partii tułowia. Przez to obraz 
sprawia wrażenie odrealnionego. Istotne, jak pisała Zofia Ostrowska-
Kębłowska, że Boznańska „przełamuje zdecydowanie konwencję 
portretu, który ukazywał kobietę jako istotę piękną, lecz pozbawioną 
własne indywidualności” oraz „odrzuca idealizację kobiecych modeli”. 
Przedstawiona dama o łagodnym uśmiechu pojawia się również 
na obrazie artystki z 1920 roku, który w katalogach muzealnych 
widnieje pod tytułem „Portret pani z synkiem, Portret kobiety z ma-
łym chłopcem” („Olga Boznańska 1865–1940”, Muzeum Narodowe 
w Krakowie i Muzeum Narodowe w Warszawie, Kraków 2014, s. 158 
poz. II.24, il. barwna oraz „Studia muzealne III”, Muzeum Narodowe 
w Poznaniu, Poznań 1957, s. 87, rys. 28, il. cz.-b.).

11.
olga BoZnaŃsKa (1865–1940)

Portret Marii Borzęckiej

olej, tektura; 51 x 39 cm;
sygn. p. g.: Olga Boznańska

Cena wywoławcza 35 000 zł
Estymacja 45 000–60 000 

Mistrzyni portretu o wnikliwym zmyśle obserwacyjnym. Olga 
Boznańska malowała specyficzne studia postaci oparte nie tyle 
o precyzyjne odwzorowanie szczegółów stroju czy tła, ale o wy-
dobycie charakteru, indywidualności portretowanej osoby. Co wię-
cej, jak pisała Anna Król, „odrealniała wizerunki portretowanych, 
aby osiągnąć pełnię duchowego wyrazu”. Dzięki temu portrety 
Boznańskiej przełamywały surowy realizm. Wydobywały to, co 
niewidoczne na pierwszy rzut oka: cechy charakteru, uczucia, bu-
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12.
Jan ZaMoYsKi (1901–1986)

Portret Józefa Kozdronia z Kazimierza, 1927

olej, deska; 38 x 26,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jan Zamoyski / 1927;
na odwrocie napis: Wł p. Dr N Beer

Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 40 000–50 000 

„Przy pomocy silnego światłocienia uwydatniał wszystkie szczegó-
ły przedmiotu, odtwarzał ludzi z cierpliwą pilnością, nie rezygnując 
z żadnej zmarszczki, z żadnego zgrubienia ich skóry. Posiadał jednak 
pewne poczucie koloru i nie unikał barw żywszych, zmierzających 
do osiągniecia bogatszej powierzchni barwnej”. Tadeusz Dobrowol-
ski przedstawiając cechy malarstwa Jana Zamoyskiego podkreślił 
realizm obecny szczególnie w tematyce portretowej. Doskonale 
zaakcentowane rysy mężczyzny oraz kontrast kolorystyczny między 
twarzą a tłem, pogłębiają siłę wyrazu opisywanego portretu. Starość, 
tak sugestywnie ukazana przez artystę, była istotnym tematem ma-
larskim dla Bractwa Św. Łukasza, którego Zamoyski był członkiem. 
Bractwo powstało z inicjatywy jego profesora – Tadeusza Pruszkow-
skiego. Do stowarzyszenia należeli m. in.: Bolesław Cybis, Jan Gotard, 

Aleksander Jędrzejewski, Eliasz Kanarek, Antoni Michalak. Tadeusz 
Dobrowolski charakteryzując grupę podkreślał ważny dla niej „kult 
rzemiosła, starannej, opartej na tradycji technice malarskiej oraz so-
lidny rysunek, zmierzający do artystycznej afirmacji świata i ścisłego 
odtwarzania wszystkich szczegółów przedmiotu”. Założenia grupy 
wpisywały się w ówczesne tendencje europejskie, które odwoływa-
ły się przykładowo do wczesnego renesansu (Włochy) czy romanty-
zmu (Niemcy). W kompozycjach artystów widoczna była tematyka 
religijna, historyczna czy wielopostaciowe sceny rodzajowe. 
Na I Wystawie Bractwa Św. Łukasza w Zachęcie w 1928 roku (rok 
po namalowaniu „Portretu Józefa Kozdronia z Kazimierza”), Siedlec-
ki recenzował: „są to młodzi malarze, co niedawno wyszli ze szko-
ły malarskiej prof. Pruszkowskiego. Nie patrzą oni na naturę przez 
swoje pierwsze wrażenie, lecz doszukują się, wzorem mistrzów 
dawniejszych, typowych cech przedmiotu przez nich malowanego”. 
Cztery lata później, na III wystawie zbiorowej, Husarski o twórczości 
grupy dodawał, że „[…] jest skłonna do archaizmu, jest w założeniu 
akademicka, akademizm to jednak wysokiej próby o dużych ambi-
cjach, inteligentny, bardzo postępowy, nie gardzący najnowszymi 
nawet zdobyczami”. W 1934 roku z połączenia stowarzyszeń: Brac-
two Św. Łukasza, Ryt, Ład, Szkoła Warszawska, Loża Wolnomalarska 
i artystów niezrzeszonych, powstał Blok Zawodowych Artystów 
Plastyków (Jan Zamoyski był jednym z członków rady).
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13.
Juliusz KossaK (1824–1899) 
W stajni

akwarela, papier; 35,5 x 49,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: JK (monogram wiązany)

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 18 000–25 000 
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14.
stiepan Fiodorowicz  
KolesniKoW (1879–1955) 
Myśliwy, 1909 

olej, płótno; 75,6 x 101,5 cm; 
sygn. cyrylicą i dat. l. d.: C. Колесников 1909

Cena wywoławcza 38 000 zł
Estymacja 40 000–45 000 

Prezentowana praca wybitnego rosyjskiego malarza powstała we 
wczesnym okresie jego twórczości. W 1909 roku ukończył Aka-
demię Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz zdobył medal na mię-
dzynarodowej wystawie w Monachium. Rok później wyjechał na 
zagraniczne stypendium, by kontynuować naukę i rozwijać swój 
talent. Obraz ze względu na czas powstania i talent artysty jest pra-
cą o szczególnej wartości kolekcjonerskiej.



26

„Dla kobiecego portretu stworzył własną pastelową technikę i sub-
telnie przyciszone zestawienia kolorystyczne gam. Jako tła używa 
często szarego papieru, z którego wyłania się leciuchno rysunek. 
Tony barwne zestawia z wielkim umiarem i dyscypliną w sposób 
wykwintny i lekki. Rzucane niby od niechcenia kreski pastelowe 
tworzą rytmiczne akcenty tak charakterystyczne dla pastelowych 
dzieł Axentowicza” – pisał w katalogu pośmiertnej wystawy artysty 
Marian Dienstl-Dąbrowa. Teodor Axentowicz spełniał się w tematy-
ce portretowej. Bohaterkami jego obrazów były m. in. znane pary-
skie damy: Henrietta Fouauier i Sara Bernhardt. Artysta portretował 
również dzieci, typy ludowe czy polską arystokrację.

15.
Teodor aXenToWicZ (1859–1938)

Dziewczyna z różami

gwasz, pastel, tektura; 68,5 x 48,5 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: T. Axentowicz

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 38 000–45 000 
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16.
Jerzy KossaK (1886–1955)

Odwrót Napoleona spod Moskwy, 1927

olej, płótno; 95,3 x 141 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak 1927

Cena wywoławcza 60 000 zł
Estymacja 70 000–90 000 

Motywy z wojen napoleońskich były jednymi z ulubionych w twór-
czości Jerzego Kossaka. Artysta kontynuując rodzinne upodobanie 
do tematów historycznych i batalistycznych, zdominował swoją 
twórczość scenami żołnierskimi, bitew czy wizerunkami koni. Wy-
sokiej klasy artystycznej kompozycja „Odwrót Napoleona spod 
Moskwy” powstała w II połowie lat 20. Zimowa sceneria, w której 
artysta umieścił postać Napoleona i jego żołnierzy, wzbogacona 
jest majestatyczną wizją Sfinksa. Barbara Małkiewicz opisywała tę 
scenę następująco: „na tle nie kończącej się kolumny pieszych żoł-
nierzy w głębi kompozycji, widoczna jest na pierwszym planie ja-

dąca konno grupa czterech osób: Napoleon na karym koniu i trzej 
oficerowie jego sztabu, sądząc po mundurach - dowódcy różnych 
formacji wojskowych. Tę grupę poprzedza dwóch jeźdźców, widocz-
nych od tyłu, w amarantowych czakach ułańskich wojsk Księstwa 
Warszawskiego, z lancami w dłoniach. Silny wiatr od tylu rozwiewa 
grzywy i ogony koni, jeden z oficerów przytrzymuje nakrycie głowy. 
Niebo jest zasnute ciemnymi chmurami, poprzez które przedziera się 
czerwień słońca. Wśród chmur widnieje oświetlona różowo głowa 
sfinksa, zwrócona w stronę marszu kolumny wojsk. Tą symboliczną 
wizją artysta przypomina zwycięską kampanię wojsk napoleońskich 
w Egipcie, przeciwieństwo obecnej klęski kampanii rosyjskiej i bez-
nadziejnego odwrotu spod Moskwy”. 
W Słowniku Artystów Polskich obrazy zatytułowane „Odwrót spod 
Moskwy” z datą 1926 i 1927 rok wymieniono w kolekcjach Muzeum 
Sztuki w Łodzi oraz Muzeum Narodowego w Warszawie. W roku po-
wstania omawianej pracy Jerzy Kossak uczestniczył w wystawie To-
warzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. 
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17.
soter JaXa-MaŁacHoWsKi  
(1867–1952)

Wzburzony Bałtyk, 1936

gwasz, tektura; 23 x 32,5 cm w świetle ramy;
dat. p. d.: 1936;
na odwrocie nalepka z opisem pracy: Tytuł Wzburzony Bał-
tyk / Rozmiar 25 x 35 Cena 80. zł. / SOTER JAXA MAŁACHOW-
SKI / Adres / KRAKÓW, ul. Piłsudskiego 38.

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–7 500 

Malarstwo Jaxy-Małachowskiego cieszyło się dużą popu-
larnością szczególnie w okresie międzywojennym. Współ-
cześnie również zyskują uznanie jego kompozycje maryni-
styczne oddające piękno morza i jego zmienność. Artysta 
był wierny swoim poglądom artystycznym i z konsekwen-
cją budował rozpoznawalny styl malarski. Nastrojowy 
nokturn „Wzburzony Bałtyk” namalowany w II poł. lat 30., 
podobnie jak inne kompozycje z tego okresu, wykonany 
został na tekturze. 

18.
Jerzy KossaK (1886–1955)

Na alarm, 1933

olej, płyta; 30,2 x 40,1 cm;
sygn. i dat. l. d.: Jerzy Kossak / 1933

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 14 000–16 000 
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20.
adam seTKoWicZ (1876–1945)

Wyjazd na polowanie

akwarela, papier; 14,5 x 30 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: A. Setkowicz;
na odwrocie nalepka: „ALEKSANDER THOMAS / POZNAŃ, NOWA 5. Tel. 
2561 / SALON SZTUKI / MARMURY – ALABASTRY / PRZYBORY ARTYSTYCZNE

Cena wywoławcza 2 200 zł
Estymacja 3 000–3 500 

19.
Marian noWicKi (1904–po1939)

Żołnierze w ataku, 1938

olej, płótno; 77 x 136 cm;
sygn. i dat. p. d.: MARIAN NOWICKI / 1938

Cena wywoławcza 8 500 zł
Estymacja 15 000–18 000 
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21.
stanisław ŻUraWsKi (1889–1976)

Akt

olej, płótno naklejone na tekturę; 48,5 x 68,5 cm w świetle ramy;
sygn. u dołu: St. Żurawski

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–8 000 

Autor pejzaży, kompozycji figuralnych, ale przede wszystkim aktów. 
Obraz przedstawia malarską wariację na temat kobiecego piękna 
z wykorzystaniem kompozycji horyzontalnej. Ciemne tło kontra-
stuje z ciałem młodej dziewczyny. Z kolei mocniejsze akcenty czer-
wieni ożywiają statyczną, pełną spokoju scenę.
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22.
Julian FaŁaT  
(1853–1929)

Świerk, 1916

akwarela, gwasz, papier; 67 x 32 cm;
sygn. i dat. l. d.: JFałat / Bystra 1916;
na odwrocie:
– pieczątki (częściowo czytelne): OB-

RAZY ORYGINALNE /… POLSKICH / …
RÜBNER / KRAKÓW, RYNEK GŁÓWNY 
11;

– oznaczenie: 1002 (kredką)

Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 20 000–25 000 

Bystra – miejscowość leżąca na Śląsku 
Cieszyńskim – stała się dla Juliana Fa-
łata azylem. Po ustąpieniu w 1910 roku 
z funkcji dyrektora krakowskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych, zamieszkał w niej 
na stałe. Tutaj mieściła się willa i pra-
cownia artysty, a obecnie – muzeum 
jego imienia. Zimowy pejzaż mistrza 
akwareli powstał rok po Wielkiej Wysta-
wie Sztuki Polskiej w Wiedniu, w której 
uczestniczył. W 1916 roku zmarła żona 
artysty – Maria Luiza.
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23.
alfons KarPiŃsKi (1875–1961)

Róże

olej, sklejka; 32,5 x 47,7 cm w świetle ramy;
sygn. prawy bok: a. karpiński

Cena wywoławcza 11 500 zł
Estymacja 15 000–18 000 
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24.
iwan TrUsZ (1869–1940)

Kwiaty

olej, tektura; 23 x 32,4 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: I. Trusz

Cena wywoławcza 9 500 zł
Estymacja 12 000–15 000 
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26.
stanisław GiBiŃsKi (1882–1971)

Po nabożeństwie

akwarela, tektura; 33,5 x 48,5 cm;
sygn. p. d.: S. Gibiński 

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 2 500–3 000

25.
Wlastimil HoFMan (1881–1970)

W drogę

olej, sklejka; 22,5 x 31,8 cm w świetle ramy;
sygn. l. g.: Wlastimil Hofman;
na odwrocie autorska dedykacja: „W drogę” / Panu 
Dr Adamowi / Bertstyńskiemu / na pamiątkę / Wla-
stimil / Hofman / 25/IV 1947 / Kraków

Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 15 000–18 000

Dzieci były jednymi z ulubionych bohaterów malar-
stwa Wlastimila Hofmana. Towarzyszyły im często 
postaci fantastyczne, które podkreślały właściwe 
dla artysty przenikanie się rzeczywistości wyobra-
żonej i świata realnego. „W drodze” to portret po-
dwójny znakomicie wpisujący się w dwuwymiaro-
wość sztuki Hofmana. Zestawienie chłopca i postaci 
Hermesa z kaduceuszem wzmaga symboliczny 
przekaz obrazu. 
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28.
Marian 
sZcZerBiŃsKi  
(1900?–1981)

Martwa natura z mimo-
zami

pastel, tektura; 34,7 x 50 cm;
sygn. p. d.: MSZCZERBIŃSKI

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 000–4 000 

27.
Teodor GroTT (1884–1972)

Pejzaż z Neapolu

olej, dykta; 28,2 x 20,5 cm;
sygn. p. d.: Teod. Grott / Neapol;
na odwrocie słabo czytelne napisy ołówkiem

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 3 000–3 500 
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30.
Jan Marcin sZancer (1902–1973)

Mazur – projekt kostiumu, 1960

gwasz, kredka, papier; 33,3 x 23,4 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: jms.;
napis p. d.: Basiuk;
napis prawy bok (częściowo czytelny): …. / w środku złoty sznur;
oznaczenie l. d.: 4;
oznaczenie l. g.: d M;
na odwrocie: 
– nalepka: POLSKI ZESPÓŁ TAŃCA / w Warszawie / ul. Bednarska Nr. 7, 

tel. 603-75 / Wpłynęło dn 25. I. 1960. / L. dz. 187/60 / Podpis „Mazur”;
– napisy: 1) NASZYJNIK 1. / 2) BROSZA. 1.

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 2 500–3 000 

29.
Jan Marcin sZancer (1902–1973)

Projekt kostiumu, 1967

gwasz, ołówek, karton; 32 x 22 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. na odwrocie: 16. III. 67 jms (długopisem);
napis i dat. na odwrocie: ….? / 13. III. 67 (długopisem);
na odwrocie: 
– napisy: ….? / 13. III. 67 (długopisem) oraz Puck? / Adamski / Zieliń-

ski w kr. / Almert / Kamiński / Dymecki / Polański (ołówkiem i dłu-
gopisem);

– oznaczenia l. g.: 2;
– oznaczenia l. d.: 46

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 2 500–3 000 
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32.
Kazimierz MiKUlsKi (1918–1998)

Reporter

gwasz, ołówek, papier; 22 x 15,5 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis p. g.: Reporter

Cena wywoławcza 1 600 zł
Estymacja 2 000–3 000  

31.
Kazimierz MiKUlsKi (1918–1998)

Marzenka

gwasz, ołówek, papier; 21,8 x 15,4 cm w św. p-p.;
sygn. lewy bok: K. Mikulski;
napis p. g. (częściowo czytelny): Pani / Marzenka / panienka / futerko 
z… / żółtą / buty wysokie / z Eysmond

Cena wywoławcza 1 600 zł
Estymacja 2 000–3 000 
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33.
Wojciech FanGor (1922–2015)

Kompozycja kolorowa, 1970

kredka, pastel, papier; 50,5 x 71 cm;
sygn. i dat. p. d.: Fangor 70;
na odwrocie napis: FANGOR / 11470

Cena wywoławcza 55 000 zł
Estymacja 65 000–75 000 

Prekursor malarstwa abstrakcyjnego, eksperymentator, czołowa 
postać polskiej sztuki współczesnej. Malarz, plakacista, grafik, rzeź-
biarz, architekt wnętrz. Jeden z twórców tzw. Polskiej Szkoły Plaka-
tu. Malarstwo Wojciecha Fangora najczęściej kojarzone jest z iluzją 
optyczną, sztuką op-art, figurami geometrycznymi o hipnotyzują-
cych, nieostrych krawędziach – „pozytywną przestrzenią iluzyjną”, 
jak nazwał ją artysta. „Kompozycja kolorowa” – ekspresyjna praca 
rysunkowa pochodzi z 1970 roku. Energicznie prowadzone linie, 
bogata kolorystyka tworzą kompozycję o intrygującym układzie. 
Pochodzi z okresu, kiedy w języku malarskim Fangora dominowa-
ło malarstwo wizualistyczne. Przyniosło mu ono światową sławę 
i uznanie.
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34.
Jan cYBis (1897–1972)

Pomnik Mickiewicza w Starym Sączu, 1962

olej, płótno; 65,2 x 81 cm;
sygn. p. d.: J. Cybis;
na odwrocie:
– autorski opis: JAN CYBIS – WARSZAWA / ul. Karowa 14 / 65 x 81 / 

„POMNIK MICKIEWICZA / W STARYM SĄCZU” 1962 r.;
– fragment nalepki galeryjnej z  opisem: Author JAN CYBIS / Tule 

MICKIEWICZ STA / Year 1962 Dimension 65 x / Destination FINCH 
COLLE;

– fragment nalepki: Okręg / Delegatura / nr legitymacji;
– fragment pieczątki: HANDLU ZAGRANICZNEGO „DEO / …Al. Jero-

zolimskie Nr / …adczenie nr  111/72 / …onserwatorskiego m. st. 
Warszawy;

– nalepka: KAZIMIR GALLERY / # 619;
– oznaczenie: Z.GŁ.Z.P.A.P.-392/47

Obraz wystawiany i reprodukowany w katalogu: 
– „Jan Cybis: katalog wystawy”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 

Warszawa luty-marzec 1965, s. 66, poz. 64, il. 20 (il. barwna);
– „Jan Cybis: obrazy olejne, akwarele, rysunki. Katalog”, Muzeum 

Narodowe w  Warszawie, Warszawa luty-marzec 1965, s.  38, 
poz. 350, il. 350  (il. cz.-b.).

Cena wywoławcza 130 000 zł
Estymacja 140 000–150 000 

„Kiedy się jest choć trochę malarzem naprawdę – a sądzę, że tak 
jest ze mną bądź co bądź – znajdą się podczas pracy od czasu 
do czasu powody do głębokiego zdumienia. Mam na myśli te mo-
menty, kiedy na płótnie zaczyna się coś realizować wbrew naszym 
przewidywaniom i wbrew naszym zamiarom. W gruncie rzeczy jest 
tak stale. Są to momenty szczęścia, choć pozbawione powodów 
do dumy. Okazują, że nasza wola, nasza inteligencja nie wystarcza-
ją, że malarstwo ma swoje życie własne, nie pytając zanadto o na-
sze zdanie […]”. 
Jan Cybis, znakomity kolorysta, pedagog tworzył pozbawione re-
alistycznej precyzji kompozycje o dominującej roli barwy i często 
impastowej, gruboziarnistej konsystencji. Prezentowany na mo-
nograficznej wystawie w 1965 roku obraz „Pomnik Mickiewicza 
w Starym Sączu”, stanowi malarską wizję miejskiego motywu pej-
zażowego. Soczyste, grubo kładzione kolory, intensyfikują odbiór 
pracy. Obraz wymieniany w katalogach artysty, znakomicie oddaje 
wrażliwość twórcy na barwę i światło. Widoki z okolic Starego Są-
cza pojawiły się w pracach artysty już w 1957 roku, kiedy odbył się 
tam plener malarski. Rok przed namalowaniem opisywanego obra-
zu Cybis uczestniczył w wystawie sztuki polskiej w Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Paryżu.
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35.
Tadeusz doMiniK (1928–2014)

Pole VI, 1969

olej, płótno; 80 x 99 cm w świetle ramy;
sygn. p. d.: Dominik;
sygn. i dat. na odwrocie: DOMINIK / POLE VI [przekreślone] 1969 PEJ-
ZAŻ / LIQUITEX 81 X 100

Cena wywoławcza 55 000 zł
Estymacja 60 000–70 000 

Tematem obrazów Tadeusza Dominika była przyroda. Nie był jed-
nak pejzażystą w najprostszym tego rozumieniu. Prace artysty nie 
są też szczegółowym zapisem, dokładnym odwzorowaniem ele-
mentów natury. To nasycone kolorami impresje. Przez swój brak 
oczywistości zachęcają do poszukiwań interpretacyjnych. W roku 
namalowania prezentowanej pracy odbyła się wystawa indywi-
dualna artysty w CBWA „Zachęta” w Warszawie. Tadeusz Dominik 
uczestniczył również w ekspozycji zbiorowej „Moderne Polnische 
Malerei und Grafik” w  Nationalgalerie w Berlinie. 
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36.
Tadeusz doMiniK (1928–2014)

Krajobraz, 1957

akwarela, gwasz, papier; 40,5 x 55 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: T. Dominik 1957

Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 10 000–12 000 

37.
Jadwiga MaZiarsKa (1913–2003)

Kompozycja abstrakcyjna II

gwasz, papier; 69 x 49 cm w świetle ramy;
sygn. u dołu: Jadwiga Maziarska

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 7 000–10 000 
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38.
Jadwiga MaZiarsKa (1913–2003)

Kompozycja abstrakcyjna

olej, płótno; 108 x 89 cm w świetle ramy;
sygn. na odwrocie: Jadwiga / Maziarska / Kraków, ul. Mikołajska 8

Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 30 000–35 000 

Jadwiga Maziarska była prekursorką malarstwa materii, biegle po-
sługującą się językiem abstrakcji i metafory. Twórczość artystki, do-
konania w obrębie sztuki informel, uzasadniają jej znaczące miejsce 
w polskiej sztuce współczesnej. Przedstawiona abstrakcja opiera się 
na charakterystycznej dla malarki potrzebie wieloznaczności. 
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39.
erna rosensTein (1913–2004)

Kompozycja abstrakcyjna

akryl, technika mieszana, płótno; 48,9 x 60 cm w świetle ramy;
sygn. u góry: Erna Rosenstein;
na odwrocie słabo czytelna nalepka zakładu stolarskiego

Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 12 000–15 000 

Malarstwo Erny Rosenstein odwołuje się do surrealizmu, wyobra-
żeń sennych czy abstrakcji. W prezentowanej pracy plątanina kre-
sek, sieć linii tworzą przedziwne kombinacje, których nie da się 
jednoznacznie zinterpretować. Specyficzna malarska poetyka spra-
wia, że kompozycje artystki stanowią ciekawy wkład w dokonania 
polskiej awangardy.



46

40.
erna rosensTein (1913–2004)

Kompozycja abstrakcyjna II

akwarela, gwasz, papier; 20 x 28,2 cm w św. p-p.;
sygn. u góry: ERosenstein

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 000–4 000 
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41.
Jerzy noWosielsKi (1923–2011)

Ikona

gwasz, kredka, papier; 31,5 x 22,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. N. (ołówkiem);
sygn. na odwrocie: J. N.;
na odwrocie rysunki ołówkiem

Cena wywoławcza 11 000 zł
Estymacja 14 000–16 000 
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42.
Jerzy noWosielsKi  
(1923–2011)

Projekt ołtarza

ołówek, kredka, papier; 14,5 x 25,5 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J. N.

Cena wywoławcza 6 800 zł
Estymacja 7 500–9 000 

43.
Jan BerdYsZaK (1934–2014)

Kompozycja, 1962

gwasz, papier; 46,7 x 24,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: JAN / BER / DYSZ / AK / 1962

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 8 000–12 000 
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44.
Jan BerdYsZaK (1934–2014)

Struktura, 1987

gwasz, papier; 23 x 33 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. l. d.: 1987 / JAN / BER / DYSZ / AK (ołówkiem)

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–5 000 
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45.
Gerard Jürgen 
BlUM-KWiaTKoWsKi 
(1930–2015)

Kompozycja

akryl, sklejka, płyta MDF; 56 x 56 cm, 36 elementów 
8 x 8 cm;
sygn. na odwrocie: Jürgen Blum (słabo czytelnie)

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 28 000–35 000 

46.
Jerzy GrocHocKi (ur. 1931)

Koniunkcja-Czarny 3, 1965

płótno, olej, płótno naklejone; 75 x 81 cm;
sygn. p. d.: J. GROCHOCKI; 
sygn. i dat. na odwrocie: JERZY GROCHOCKI / WAR-
SZAWA / UL. SZASERÓW 111–30 / KONFRONTACJE 
JGrochocki / ’65

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–18 000 
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48.
andrzej BĄKoWsKi (ur. 1948)

Mihrab wielokrotny pionowy

gwasz, papier; 70 x 50 cm;
napis na odwrocie: 3. MIHRAB WIELOKROTNY – PIONOWY 
(długopisem);
napis na blejtramie: MIHRAB WIELOKROTNY – PIONOWY

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 500–8 000 

47.
Gerhard HoTTer (ur. 1954)

Langford – 8 – Reihe V

akryl, płótno; 80 x 80 cm;
na odwrocie napisy (częściowo czytelne): …20II / Langford 
– 8 – Reihe „V” / RT – GR oraz HOTTER (długopisem)

Cena wywoławcza 6 800 zł
Estymacja 10 000–12 000 
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49.
sabina WoŹnica (ur. 1977)

Idea Generator No. 6, 2013

technika mieszana, płótno; 130 x 92 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: GENERATOR IDEI NR 6 / IDEA GENERATOR / NO. 
6 / 2013 130 X 92 / mixed media / on canvas / SWoźnica

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–18 000 

Obraz  „Generator idei nr 6”  jest częścią projektu o tym samym ty-
tule, który to powstał  za sprawą  mecenetu Vienna House i Wa-
rimpex. Prezentowany był w Kunstraumprojekte Ewigkeitsgasse 
w 2014 roku, w Wiedniu, w Galerii Pryzmat i Hotelu Andel’s w Kra-
kowie w 2013 roku. 
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50.
norman leTo (ur. 1980)

Kuwejt, 2015

olej, płótno; 84,2 x 145 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: NORMAN / 2015 KUWEJT

Obraz wystawiany i reprodukowany: Norman Leto „Ludzie, którzy 
ciągle czegoś ode mnie chcą”, Państwowa Galeria Sztuki, Sopot, 
marzec 2016, s. 160 (il. barwna).

Cena wywoławcza 9 000 zł
Estymacja 15 000–18 000 
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52.
Michał ZaWada (ur.1985)

Sens ujawnia się po 60 sekundach 
patrzenia, 2010

olej, płótno; 90 x 90 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Michał Zawada 2010

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 2 500–3 500 

51.
Katarzyna sKroBisZeWsKa  
(ur. 1976)

Błękitna laguna II, 2003

olej, płótno; 55 x 60 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: błękitna laguna II, K. S. ‘03

Cena wywoławcza 1 700 zł
Estymacja 2 000–2 500 
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53.
WHielKi Krasnal 
Barack Obama w Las Vegas  
– Afera hazardowa, 2009

akryl, technika mieszana, płótno; 270 x 120 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: The Krasnals / Brothers 
in arm / Last Supper 2009 / „Representative of na-
tional minorites” / BARACK OBAMA W / LAS VEGAS 
/ AFERA / hazardowa / „ ‘2009 / WHIELKI KRASNAL

Obraz wystawiany i reprodukowany: „The Kra-
snals. Whielki Krasnal / Czułem skurcze twojego 
przełyku”, Galeria Miejska we Wrocławiu, Wrocław 
luty 2016 r., s. 57 (il. barwna).

Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 25 000–30 000 
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56.
Karolina WodZinoWsKa-HanKaŁa 
(ur. 1975)

Portret

olej, płótno; 50 x 39,7 cm

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 4 000–5 000 

55.
ewa cHeŁMecKa (ur. 1976)

Pocałunek

akryl, płótno; 100 x 150 cm;
sygn. na odwrocie: Pocałunek / EWA CHEŁMECKA

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000–7 000 

54.
Zuzanna roKiTa (ur. 1988)
Bez tytułu, 2015

technika własna, płótno; 50 x 70 cm;
sygn. i dat. na blejtramie: ZUZANNA ROKITA, 2015, 50 x 70 CM

Cena wywoławcza 900 zł
Estymacja 1 200–1 500 
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58.
robert FillioU (1926–1987)

Modern video model

offset, karton; 64 x 48 cm;
sygn. u góry: R FILLIOU

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000 

57.
stanisław FiJaŁKoWsKi (ur. 1922)

Teka Xylon 63

technika własna (szlachetny wydruk linorytu), papier; 49,5 x 34,5 cm 
(3 arkusze podwójne i 1 pojedynczy)

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 000–4 000 

„Rozwój tego osobliwego malarstwa zmierzał w kierunku coraz 
dalej posuniętych uproszczeń i coraz bogatszej wielowarstwowo-
ści znaków-symboli. Dzięki temu sfera asocjacyjna jego prac zy-
skiwała na poetyckiej ezoteryczności” – pisała Bożena Kowalska. 
Prezentowane prace łączą w sobie oszczędność formy, w której 
dominują subtelnie prowadzone linie oraz bogactwo interpreta-
cyjne. Grafiki z teki Xylon 63 nawiązując do form geometrycznych, 
nie podporządkowują się jednak ściśle ich regułom. 
Stanisław Fijałkowski należy do Międzynarodowego Stowa-
rzyszenia Drzeworytników XYLON z siedzibą w Szwajcarii. 
Do 2000 roku był przewodniczącym Polskiej Sekcji tego stowa-
rzyszenia. Od 1990 roku pełni funkcję wiceprezydenta Międzyna-
rodowego Zarządu Głównego.
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60.
Jerzy KaŁUcKi (ur. 1931)

Tub, 1993

serigrafia, papier; 80 x 60 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 1993 (ołówkiem);
napis u dołu: serigraphié (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: „Tub” 27/35 (ołówkiem)

Abstrakcja, nurt konceptualny to obszary, w których realizuje się 
sztuka Jerzego Kałuckiego. Serigrafia „Tub” wpisuje się w typowe 
dla artysty fascynacje figurami geometrycznymi oraz składający-
mi się z nich strukturami. Nie mają one jednak formy regularnej, ale 
są odcięte, niepełne. Pozornie niedokończone kompozycje, a jed-
nocześnie staranność i precyzja prowadzonych linii dają w efekcie 
interesujące połączenie. 

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000 

59.
Jerzy KaŁUcKi (ur. 1931)

Prognose, 1999

serigrafia, papier; 80,3 x 60 cm;
sygn. i dat. p. d.: J. Kałucki 1999 (ołówkiem);
napis u dołu: serigraphié (ołówkiem);
oznaczenie egzemplarza l. d.: „Prognose” 8/35 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000 
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62.
Kacper BoŻeK (ur. 1974)

Maniakalna potrzeba  
komfortu, 2016

akwaforta, akwatinta, sucha igła; 
 48 x 78,2 cm;
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XVI / XXI;
napis dolny środek: MANIAKALNA POTRZE-
BA KOMFORTU;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 10/100

Cena wywoławcza 1 200 zł
Estymacja 1 300–1 500 

61.
Marlena BicZaK (ur. 1989)

Coś, 2015

akwatinta, papier; 78,2 x 107 cm;
sygn. i dat. p. d.: M. Biczak 2015 (ołówkiem);
napis u dołu: coś (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: e/a (ołówkiem)

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 100–1 300 
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64.
Jan leBensTein (1930–1999)

Zwierzę, 1973

litografia barwna, papier; 49,5 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: Lebenstein 73 (ołówkiem);
oznaczenie l. d.: 11/100 (ołówkiem)

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 000–3 500 

Prehistoryczne stwory, bestie, zwierzęta o antropomorficznych ce-
chach, figury osiowe, erotyzm i śmierć. Twórczość Jana Lebenste-
ina – artysty osobnego, nieugiętego wobec artystycznych mód czy 
koniunkturalnych oczekiwań, dotykała ciemnej, pierwotnej strony 
człowieka. O powszechnym zezwierzęceniu, brutalności opowiadał 
za pomocą archetypów, odwołań do wybitnych dzieł literackich, 
mitologii czy kultury starożytnych cywilizacji. Jego przedstawienia 
zwierząt cechowała karykaturalność i archaizm. Totemiczne figury 
estetyką nawiązywały do prehistorycznych malowideł. Były two-
rzone przez Lebensteina m. in. w latach 60. 
„Zwierzę”, datowane w 1973 roku, to typowy przykład artystycznej 
kreacji Lebensteina. Lata 70. i 80. zaznaczyły się zmianami w tech-
nice malarskiej. Artysta posługiwał się głównie gwaszem i temperą, 
rezygnując na trzynaście lat z techniki olejnej. W 1976 roku malarz 
został uhonorowany nagrodą nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzy-
kowskiego. W roku powstania omawianej grafiki odbyły się dwie 
wystawy indywidualne: w Muzeum Narodowym we Wrocławiu 
i Wymann Gallery w Chicago.

63.
Jan leBensTein (1930–1999)

Kompozycja – trzy figury

litografia barwna, papier; 33,2 x 23,8 cm;
sygn. i oznaczenie l. d.: L/b / 100 Lebenstein (ołówkiem)

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 2 000–3 000 



61

65.
antoni MiKoŁaJcZYK 
(1939–2000)

Układ nieskończenie otwarty, 
1974

fotografia czarno-biała, brom; 47 x 62,2 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk 
(tuszem);
napis prawy bok: UKŁAD NIESKOŃCZENIE 
OTWARTY – 1974 / INFINITE OPEN SYSTEM

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–7 000 

66.
antoni MiKoŁaJcZYK  
(1939–2000)

Akcja „Ogień”, 1973

fotografia czarno-biała, brom; 49,3 x 62,2 cm;
sygn. p. d. poniżej fotogramu: A Mikołajczyk 
(tuszem);
napis p. g.: akcja „ogień” / V BIENNALE FORM 
PRZESTRZENNYCH – KINOLABORATORIUM / 
GALERIA EL – ELBLĄG 1973 / ACTION „FIRE” 
– CINEMALABORATORY, Gallery El – Elbląg 1973;
napis u dołu: REGISTRATION / MUSEUM OF ART 
– ŁÓDŹ 1973

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–7 000 
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Oferta zawarta w niniejszym katalogu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1, 66 1 § 1 i następnych Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

67.
Joseph BeUYs (1921–1986)

Documenta 7 expects everybody  
to do his duty, 1982

offset, papier; 36,8 x 59,6 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: Joseph BEUYS (długopisem);
na odwrocie nalepka: 13 APP / 162 / Joseph Beuys / „Docu-
menta 7 expects everybody to do his duty”, 1982 r. / offset/
papier 43 x 60 cm / 13290 UK/11065/2013

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 6 000–8 000 
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ul. Batorego 2, 31–135 Kraków
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biuro@polskidomaukcyjny.com.pl

Możliwe jest złożenie pisemnej oferty na obraz zgłoszony do licytacji bądź udział telefoniczny. Należy wypełnić kwestionariusz zgłoszeniowy 
i przesłać mailem do dnia poprzedzającego aukcję na adres: biuro@polskidomaukcyjny.com.pl. Polski Dom Aukcyjny zastrzega sobie możli-
wość odrzucenia oferty w przypadku niezgodności podanych danych ze stanem faktycznym.

Imię i Nazwisko

Dokładny adres

Telefon, fax

Dokument tożsamości

Polski Dom Aukcyjny Wojciech Śladowski gwarantuje poufność danych osobowych.

Nr pozycji 
w katalogu

Opis pozycji 
(autor, tytuł, wymiary)

Maksymalna  
cena oferenta

Do udziału w licytacji upoważnia wpłata wadium w wysokości 10% planowanych zakupów. Kwotę prosimy przelać na numer konta:

IBAN: PL 42 1160 2202 0000 0002 2276 1712
SWIFT: BIGBPLPW
W przypadku nie podjęcia zakupu na aukcji wadium zostanie odesłane uczestnikowi aukcji.

Prosimy o podpisanie zlecenia.

Imię, Nazwisko Data Podpis

Zlecenie licYTacJi
VII AUKCJA SZTUKI POLSKIEGO DOMU AUKCYJNEGO
27 PAŹDZIERNIKA 2016, GODZ. 19:30
SHERATON KRAKÓW HOTEL, UL. POWIŚLE 7
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