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AUKCJA DZIEŁ SZTUKI

Rezerwacja linii telefonicznych, asysty internetowej oraz zlecenia

agra@agraart.pl lub tel. 22 625 08 08, 601 352 916 

Zgodnie z obowiązującymi wymogami, licytacja odbędzie się w Galerii Agra-Art bez możliwości uczestnictwa 

na sali aukcyjnej. Zapraszamy do licytacji online, przez telefon lub pozostawienia zlecenia licytacji w Państwa imieniu.

Prosimy o zapoznanie się ze zmianą w Regulaminie; § 12. pkt 1.

WYSTAWA I LICYTACJA W NASZEJ SIEDZIBIE

Galeria AGRA-ART – Warszawa, ul. Wilcza 70

MALARSTWO TRADYCYJNE
godz. 1900

SZTUKA WSPÓŁCZESNA
UWAGA! zmiana godziny – 1700

Bezpośrednio po zakończeniu 
Aukcji Sztuki Współczesnej – ok. 1820

Charytatywna Licytacja Jednego Obrazu
na rzecz Fundacji Ronalda McDonalda
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R E G U L A M I N  A U K C J I  

DOMU AUKCYJNEGO AGRA-ART S.A.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przed-
miotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu
Agra-Art S.A. celem ich sprzedaży. 

§ 2. DEFINICJE
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć: 

1. DOM AUKCYJNY – Dom Aukcyjny Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, zare-
jestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem 101181.

2. ESTYMACJE – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku aktualnej dla terminu 
aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym prawdopodobieństwem może znaleźć się cena 
uzyskana; wartość ta nie uwzględnia kwoty Premium.

3. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klien-
tów, które zgodnie z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych.

4. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.
5. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży (wliczając agenta, wykonawcę lub oso-

bistego reprezentanta).
6. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.
7. NABYWCA – osoba (lub mocodawca, w przypadku licytacji przez pełnomocnika), która zgłosiła naj-

wyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży poaukcyjnej.
8. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.
9. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą 

udzielenia przybicia, tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez
uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego).

10. PREMIUM – prowizja płacona przez Nabywcę Domowi Aukcyjnemu, zawierająca podatek VAT, 
kwoty wynikające z droit de suite i podatek graniczny w przypadku obiektów sprowadzanych 
spoza Unii Europejskiej.

11. CENA REZERWOWA – cena znana Domowi Aukcyjnemu, za którą właściciel przedmiotu zgodził się
go sprzedać, a która nie jest wyższa niż dolna estymacja.

12. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem z dodanym Premium, 
lub w przypadku sprzedaży poaukcyjnej – uzgodniona cena sprzedaży), która nie podlega nego-
cjacji po zakończeniu aukcji.

13. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI
1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem. 
2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności 

prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale 
posiadająca zdolność prawną.

3. Osoby, które zamierzają pierwszy raz uczestniczyć w aukcji Domu Aukcyjnego, proszone są
o uprzedni kontakt z Domem Aukcyjnym w celu weryfikacji danych osobowych oraz ustalenia 
warunków ewentualnej płatności.

4. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.
5. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do wskazania 

numerów Przedmiotów Aukcji, które zamierza licytować oraz numeru telefonu, pod który pra-
cownik Domu Aukcyjnego zadzwoni do niej w czasie aukcji.

6. Do udziału w licytacji będą dopuszczone wszystkie osoby, które zostaną pozytywnie zwery-
fikowane przez Dom Aukcyjny, dotychczas wywiązały się ze swoich zobowiązań lub osoby,
wobec których złożono wiarygodne referencje.

7. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej tożsamości
na podstawie dokumentów.

8. Dom Aukcyjny zachowuje sobie prawo nie dopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez 
podania przyczyny.

9. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrze-
żeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

§ 4. UDZIAŁ OSOBISTY
1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. 

Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik otrzy-
ma  tabliczkę z tym numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu 
akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera.

2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem
ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji.

3. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest
mowa w ust. 1 powyżej.

4. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią.
5. W przypadku zakupu, Dom Aukcyjny na prośbę Uczestnika wyda mu pisemne potwierdzenie 

zawartych umów. 

§ 5. LICYTACJA TELEFONICZNA
1. Uczestnicy aukcji mają możliwość wzięcia udziału w aukcji przez telefon (licytacja telefoniczna).
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji tele-

fonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez Uczestnika.
3. Dom Aukcyjny zapewnia możliwość uczestnictwa w licytacji telefonicznej w języku angielskim

francuskim lub niemieckim.
4. Uczestnik licytacji telefonicznej powinien nie później niż na 12 godzin przed terminem aukcji

skontaktować się z Domem Aukcyjnym, celem zarezerwowania linii telefonicznej.

§ 6. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA
1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji w jego

imieniu. W tym celu Uczestnik wypełnia formularz zamieszczony w katalogu aukcyjnym lub
w Internecie pod adresem www.agraart.pl.

2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej, ozna-
czonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia. 

3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej cenie. 
4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.
5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub mailem

na adres agra@agraart.pl, nie później niż na 6 godzin przed rozpoczęciem aukcji.

§ 7. LICYTACJA PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM
1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet razem 

z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.
2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest zarejestrowanie się

przez Uczestnika na stronie internetowej www.agraart.pl oraz uzyskanie statusu VIP.
3. Status VIP można uzyskać kontaktując się z Domem Aukcyjnym w sposób opisany pod adresem

www.agraart.pl.
4. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie problemy, utrudnienia, a w szczegól-

ności brak możliwości licytacji spowodowany trudnościami lub awarią techniczną po stronie
Uczestnika lub operatora łącza internetowego, z którego korzysta Uczestnik.

§ 8. ORGANIZACJA AUKCJI
1. Nie później niż na 10 dni przed planowanym terminem aukcji Dom Aukcyjny publikuje ogłosze-

nie informacyjne na stronie internetowej www.agraart.pl.
2. W ogłoszeniu, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce

oraz katalog Przedmiotów Aukcji.
3. Dom Aukcyjny jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków określonych w ogłoszeniu

bez podania przyczyny.

§ 9. PRZEDMIOT AUKCJI
1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu.
2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.
3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych 

Przedmiotów Aukcji.
4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej

aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji
katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie 
sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

5. Opisy zawarte w katalogu, o którym jest mowa w ust. 4 powyżej, przygotowywane są przez
historyków sztuki posiadających rozległe i udokumentowane doświadczenie, potwierdzone 
pracą zawodową.



6. Przedmioty Aukcji są oceniane przez konserwatora dzieł sztuki.
7. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze 

stanem faktycznym.
8. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w siedzibie Domu Aukcyjnego na 10 dni

przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możli-
wości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym.

9. Przedmioty aukcji oznaczone w opisach katalogowych symbolem były importowane z państw
niebędących członkami Unii Europejskiej. W takim przypadku Premium będzie powiększone
o podatek graniczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej, chyba że przedmiot po zakupie
opuści teren Unii Europejskiej.

§ 10.  CENA
1. Wszystkie Przedmioty Aukcyjne, o ile nie są oznaczone inaczej, posiadają Cenę Rezerwową,

naną jedynie Domowi Aukcyjnemu, która mieści się w przedziale między Ceną Wywoławczą, 
a dolną Estymacją.

2. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz Estymacje. Właściciel Przedmiotu
aukcji jest uprawniony do zmiany Ceny Rezerwowej na niższą do 24 godzin przed rozpoczę-
ciem aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywo-
ławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.

4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji podobnych 
obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.

§ 11.  PRZEBIEG AUKCJI
1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory 

i wskazuje Nabywcę obiektu.
2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli:

3. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.
4. Stawki postąpień nie podlegają zmianie z uwagi na spójność z systemem internetowym Domu

Aukcyjnego.
5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.
6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.
7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, 

wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji.
8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego 

właściciela.
9. Aukcjoner jest uprawniony do samodzielnego składania ofert aż do poziomu Ceny Rezerwowej.
10. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Rezerwowej nie zostają sprzedane. 

Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która zaoferowała najwyższą
cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem uzyskania zgody właściciela.

11. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie 
uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprze-
daży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

§ 12.  PŁATNOŚĆ
1. Do wylicytowanej ceny doliczona zostanie opłata organizacyjna (Premium) w wysokości 20%, 

zawierająca podatek VAT z zastrzeżeniem § 12. pkt 2.
2. W przypadku obiektów, których jest mowa w §  9 ust. 9  (oznaczonych ) do wylicytowanej ceny 

doliczona zostanie dodatkowo kwota VAT-u granicznego w wysokości 8%. W przypadku tych 
obiektów całkowita kwota premium (zob. § 12. pkt 1) wyniesie 28%.

3. Do Ceny Zakupu obiektów oznaczonych doliczana będzie dodatkowo opłata wynikająca 
z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia zgodnie z Ustawą z dnia 
4 lutego 1994 - o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite).
Opłata wyliczana będzie na podstawie Ceny Uzyskanej, według poniższej tabeli: 

Kurs euro wg notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. 
4. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia całej ceny.
5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty 

w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania 
odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

6. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w siedzibie
Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny przyjmuje płatności kartami Visa, Mastercard/Eurocard, JBC.

7. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu, na 
stronie internetowej i na potwierdzeniu zakupu.

8. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków
i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.

9. W przypadku dokonywania przelewów z zagranicy i w walutach obcych, kwoty będą księgo-
wane w złotówkach po kursie stosowanym przez bank prowadzący rachunek bankowy Domu
Aukcyjnego.

10. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu
wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy
kupna-sprzedaży.

11. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia
Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.

§ 13.  ODSTĄPIENIE OD UMOWY
W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony
jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wpłaconej zaliczki.

§ 14.  ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI
1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku 

bankowym Domu Aukcyjnego.
2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez historyka sztuki, które

jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.
3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie Nabywcy

Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty
wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu
w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym
lub firmie przewozowej.

5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji,
Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt.

§ 15.  REKLAMACJE
1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.
2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.
3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.
4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.
5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres

zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.

§ 16.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017.
2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt

spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 
23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.).

3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących
transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz.
1216 z późniejszymi zmianami). 

4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wyli-
cytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada
1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

PRZEDZIAŁ CENOWY MINIMALNE POSTĄPIENIE

do 5 000 zł
5 000 – 10 000 zł

10 000 – 100 000 zł
100 000 – 200 000 zł
200 000 – 500 000 zł

powyżej 500 000 zł

100 zł
500 zł

1 000 zł
2 000 zł
5 000 zł
10 000 zł

0 – 50 000 euro
50 000,01 – 200 000 euro

200 000,01 – 350 000 euro
350 000,01 – 500 000 euro

powyżej 500 000 euro 

5,00 %
3,00 %
1,00 %
0,50 %

0,25%, nie więcej niż 12 500 euro



1 JAN MATEJKO
(Kraków 1838 – Kraków 1893)  

JUDYTA PRZEMYŚLIDKA, 
ŻONA WŁADYSŁAWA HERMANA

ołówek, papier, 18,2 x 12,5 cm
sygn. p.d.: JM. [monogram wiązany]
p.g.: Judyta królewna czeska | I żona Wład. Hermana

28 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000

Judyta Przemyślidka (1056/58 – 1086) – czeska księżniczka, a od ok. 1080 roku pierwsza żona Wła-

dysława Hermana, dbająca o poddanych i wspomagająca potrzebujących. Judyta długo nie mogła

dać królowi oczekiwanego potomka. Po pięciu latach od ślubu i po wysłaniu poselstwa do prowansal-

skiego klasztoru w Saint-Gilles, gdzie proszono o wstawiennictwo św. Idziego, na świat przyszedł

jedyny syn pary – Bolesław Krzywousty. Judyta zmarła zaledwie cztery miesiące po porodzie.







2 ANTONI TRZESZCZKOWSKI
(Warszawa 1902 – Warszawa 1977) 

ZAWISZA CZARNY

akwarela, gwasz, karton, 44,5 x 28,4 cm
sygn. p.d.: Trzeszczkowski
na odwrocie napis autorski (tuszem): 
Zawisza Czarny | Trzeszczkowski

4 000 zł estymacja: 6 000 – 8 000

3 JULIUSZ KOSSAK
(Wiśnicz 1824 – Kraków 1899) 

KASZTELAŃSKI LUZAK

akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę, 21,8 x 30 cm
sygn. l.d. (atramentem): Juliusz Kossak

23 000 zł estymacja: 25 000 – 40 000

To kolejny, prezentowany na naszych aukcjach, obraz Ju-
liusza Kossaka przedstawiający luzaka prowadzonego
przez mężczyznę jadącego konno. Jest to znakomity przy-
kład tego, jak lubiana i popularna była twórczość Juliusza
Kossaka. Artysta, odpowiadając na liczne zamówienia,
powielał własne kompozycje, nieco tylko je zmieniając.
Tym razem prezentujemy kompozycję przedstawiającą
luzaka kasztelańskiego w bogatym rzędzie prowadzone-
go przez jeźdźca na kasztanowym koniu. Jako tło artysta
wybrał spokojny pejzaż z rzeką i wiejskimi zabudowania-
mi na drugim jej brzegu. Biały arab w złoconym rzędzie
uchwycony jest – jak zawsze – w pełnej gracji pozie.



4 TADEUSZ RYBKOWSKI
(Kielce 1848 – Lwów 1926)  

NA TARG, 1879 

olej, deska, 21 x 36,9 cm
sygn. l.d: T. Rybkowski 1879

Na odwrocie, na tekturowym zaplecku, nalepka aukcyjna
Agra-Art z 2017 r. 

30 000 zł estymacja: 35 000 – 45 000



5 ANTONI PIOTROWSKI
(Nietulisko Duże koło Kunowa 1853 – Warszawa 1924)  

NA TARGU

olej, płótno dublowane, 37 x 58,3 cm
sygn. p.d.: A. Piotrowski

Na krosnach na dolnej listwie papierowa nalepka z dru-
kowanym pismem: MADE IN AUSTRIA; na górnej listwie
napis ołówkiem: JBB, obok kredką: No 698

35 000 zł estymacja: 40 000 – 55 000



6 FELIKS NAŁĘCZ CICHOCKI
(Warszawa 1861 – Warszawa 1921) 

KWIACIARECZKA, 1886

olej, płótno, 99,7 x 63,8 cm
sygn. p.g.: Feliks Cichocki | 1886 | Monachium
na odwrocie (czarną farbą): 1886 r | Monachium | Feliks
Cichocki | z Warszawy; ponadto nr: N 122, powtórzony
również ołówkiem na krośnie.

28 000 zł estymacja: 30 000 – 50 000

Obraz powstał w okresie studiów na monachijskiej
Akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1885-1888
artysta studiował u J.C. Hertericha i O. Seitza.



7 FRANCISZEK STREITT
(Brody 1839 – Monachium 1890) 

CYGANIE W DRODZE, 1877

olej, płótno, 77,5 x 150 cm
sygn. l.d.: F. Streitt | 877

110 000 zł estymacja: 150 000 – 200 000

Pochodzenie:
– prywatna kolekcja w Polsce;
– prywatna kolekcja w Czechach.

Cyganie w drodze są znakomitym przykładem rodzajo-
wego malarstwa Franciszka Streitta i przewijającego się
w jego twórczości wątku „cygańskiego“.

Ten duży, reprezentacyjny format sugeruje, że artysta
malował Cyganów z przeznaczeniem na wystawę. 
Z dużym prawdopodobieństwem można go wiązać z płót-
nem Ein schlechter Weg, które w 1877 r. zostało zakupio-
ne przez monachijski Kunstverein i które w rok później
wylosował Ludwig, książę Bawarii (H. Stępień, M. Licz-
bińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w la-
tach 1828-1914. Materiały źródłowe, Warszawa 1994, s. 89).

Napomknąć również warto, że tych samych modeli od-
najdujemy i na innych płótnach artysty; młoda kobieta 
i kędzierzawy chłopczyk są, na przykład, bohaterami
obrazu Bez jutra, reprodukowanego w 1878 w „Tygodni-
ku Ilustrowanym“ (1. półrocze, s. 13).

Sam motyw Cyganów w drodze powtarzał artysta także
i w latach późniejszych, przypomnieć tu można choćby
obraz, wystawiony w Agra-Art w roku 2005 (www.agra-
art.pl; patrz też: „Tygodnik Ilustrowany“  1887 1. półrocze,
il. s. 384).



8 LUDWIK GĘDŁEK
(Kraków 1847 – Wiedeń 1904) 

NOCNY ZWIAD, 1889

olej, deska mahoniowa z dwoma szpongami, 31,4 x 63,3 cm
sygn. l.d.: L Gędłek | Wien 1889

Na odwrocie wzdłuż górnej krawędzi (czarną kredką): 
Ih Cz.; obok fragment ośmiobocznej nalepki z numerem
(tuszem): 25.000.

40 000 zł estymacja: 50 000 – 65 000

Ten efektowny, typowy dla twórczości Gędłka, obraz
o rozbudowanej statycznej kompozycji, przedstawia jeźdź-
ców, którzy wstrzymali konie, by dokładniej przyjrzeć się
płynącej rzeką łodzi. Całość spowija melancholijne świa-
tło księżyca przesączające się przez delikatne chmury.
Charakterystyczna dla malarstwa Gędłka jest również
wyrafinowana tonacja zgaszonych brązów, zieleni, sza-
rości i błękitów. Subtelnie zróżnicowane niuanse waloro-
we budują sugestywny nastrój letniej nocy. Ten nasycony
powietrzem pejzaż nawiązuje do twórczości francuskich
barbizończyków. Natomiast zakomponowanie zwiadow-
ców nasuwa skojarzenia z Patrolem powstańczym Maksy-
miliana Gierymskiego, który artysta zapewne widział 
w Wiedniu, będąc wówczas studentem tamtejszej Aka-
demii. Pikieta Gierymskiego, prezentowana w 1873 roku
na wystawie powszechnej, wywarła wielkie wrażenie na
młodym malarzu. Kompozycja ta bowiem wielokrotnie
powtarzała się w dziełach Ludwika Gędłka.



9 MICHAŁ GORSTKIN WYWIÓRSKI
(Warszawa 1861 – Berlin 1926) 

ODPOCZYNEK W DRODZE, 1887

olej, płótno, 45,5 x 76 cm
sygn. p.d.: M. G. Wywiórski | Monachium 87.

78 000 zł estymacja: 80 000 – 100 000

Wczesna praca artysty, wyraźnie wskazująca na jego
fascynację malarstwem podziwianego mistrza, Józefa
Brandta. Podobne obrazy – nawiązujące do brandtow-
skich scen ze wschodnich targów czy jarmarków – malo-
wał Wywiórski głównie w latach osiemdziesiątych XIX w.
Przykładem może być obraz Na wschodnim targu wy-
stawiony w Domu Aukcyjnym Agra-Art w roku 1998 (patrz
strona: www.agraart.pl).



10 JÓZEF CHEŁMOŃSKI
(Boczki k. Łowicza 1849 – Kuklówka k. Grodziska Mazowieckiego 1914)  

NA JARMARKU, 1882

olej, płótno dublowane
58,5 x 90,7 cm
sygn. l.d.: JOSEPH CHELMONSKI | Paris | 1882

Na odwr. na górnej listwie krosna nalepka (druk, m-pis): S.L. No. 3878.4 |
The Metropolitan Museum of Art | LOAN EXHIBITION | Polish Paintings;
na poprzeczce krosna fragment nalepki (druk): [...] Has[...]; 
na dolnej listwie krosna nalepka z numerem (druk): CHE-01

1 000 000 zł estymacja: 1 200 000 – 1 600 000

Młody Chełmoński, będący już po studiach na Akademii
Sztuk Pięknych w Monachium, ale w kraju niedoceniany,
pod koniec 1875 roku wyjechał do Francji. Początkowo
nic nie zapowiadało poprawy sytuacji artysty, jednak je-
go ogromny talent rozbłysnął już wiosną roku kolejnego.
Chełmoński zachwycił swoimi płótnami publiczność pa-
ryskiego Salonu. Jedno z jego dzieł zostało natychmiast
sprzedane kolekcjonerowi z Ameryki, a francuski mar-
chand Adolphe Goupil stał się przedstawicielem młodego
Polaka. Chełmoński pojawił się w nad Sekwaną w mo-
mencie, w którym światem sztuki wstrząsnął nowy nurt
– impresjonizm. Liczni artyści ruszyli w plener przelewając
na płótna swoje doznania. Chełmoński jednak nigdy nie

uległ nowej modzie i pozostał wierny swojskim tematom
i polskim pejzażom, tak egzotycznym dla zachodniej
publiczności. Zapewne to było jednym z powodów, dla
których jego twórczość cieszyła się tak ogromnym zain-
teresowaniem wśród kolekcjonerów za Oceanem, w Anglii
i we Francji. W tym okresie Chełmoński malował dyna-
miczne przedstawienia konnych zaprzęgów pędzących
po bezkresnych stepach, napady wilków, wyjazdy na po-
lowania oraz pełne życia sceny z jarmarków. 

Wszystkie te obrazy ojczystych ziem, które nosił w ser-
cu, przez lata swojego pobytu we Francji, przelewał na
płótna.

Targ wiejski to muzealnej klasy obraz namalowany przez Chełmońskiego w czasach paryskiej 

prosperity. Dzieło to zostało – jak wszystkie ówczesne płótna Chełmońskiego – zakupione przez

największego handlarza obrazów Goupila i sprzedane zapewne w Ameryce.

Obraz – reminiscencja podróży artysty na Ukrainę – przed-
stawia tłoczne, skąpane w słońcu targowisko. Kompozy-
cja została podporządkowana zasadom perspektywy line-
arnej. Artysta precyzyjnie wyznaczył trzy osie zbiegające
się w jednym punkcie obrazu, do którego od razu biegnie
wzrok widza. Uwagę przykuwa potężna sylwetka siwego
konia, będącego również dominującą plamą barwną.
Zaprzęgnięty do bryczki, stanowi główną oś kompozycji.
Z lewej strony artysta wykorzystał gęsto ustawione stoły,
z prawej chłopa-kuternogę, który wspierając się na towa-
rzyszu podziwia majestatycznego rumaka. 
Targ wiejski to dzieło, w którym spotkały się różne zapa-
miętane przez artystę typy i sceny z życia codziennego
ukraińskiej wsi. Pusta bryczka oczekuje jej właściciela,

zapewne bogatego ziemianina, który właśnie z zapałem
zabiera się do zaserwowanego mu posiłku. Sylwetka męż-
czyzny świadczy o jego zamiłowaniu do jedzenia, a fla-
szka wódki o słabości do trunków. Ku mężczyźnie skła-
nia się usłużny Żyd, który dogląda satysfakcji ważnego
klienta. Mężczyzna, skończywszy posiłek, zapewne ruszy
w dalszą drogę, nie oglądając się na grupę jegomościów
odpoczywających przy sąsiednim stole. Utrudzeni chłopi
raczą się ciepłą herbatą z parującego samowaru i tyto-
niowym dymkiem. U ich stóp, na gołej ziemi, z głową na
siodle i czapką na oczach, śpi zmęczony wiarus.
Mistrzowski realizm, z jakim Chełmoński oddał każdą 
z poszczególnych scen, pozwala nam nieledwie usłyszeć
zgiełk panujący na zatłoczonym targowisku.



Proweniencja:
– Poznań, kolekcja prywatna.
– Depozyt Muzeum Okręgowego w Suwałkach.
– Warszawa, kolekcja prywatna.
– Stany Zjednoczone – kolekcja Toma Podla – amerykańskiego inżyniera

i przedsiębiorcy o polskich korzeniach.
Tom Podl (Podlasiński, ur. 1938) – właściciel największych w USA 
i jednych z największych na świecie prywatnych zbiorów sztuki polskiej. 
Na kolekcję składają się dzieła polskich malarzy końca XIX i pocz. XX w.,
m.in. obrazy Chełmońskiego, Ślewińskiego, Boznańskiej, Pankiewicza, 
Kislinga, Zaka, Makowskiego, Muter, Stanisławskiego, Malczewskiego, 
Mehoffera, Cybisa i Czapskiego.

– Kolekcja Andrzeja Ciechanowskiego (do 1984).
– Kolekcja Maksymiliana Węgrzynka (1892-1944) – przedsiębiorcy i wybitnego

działacza Polonii amerykańskiej.

Bibliografia:
– M. Masłowski, Józef Chełmoński, Warszawa, 1973, s. 27, il. 16 

(tytuł: Na jarmarku);
– S. Jordanowski, Vademecum malarstwa polskiego, Bicentennial Publishing

Corporation, 1988, il. XIII (tytuł: Na jarmarku);
– S. Jordanowski, Vademecum malarstwa polskiego w USA, Towarzystwo

Przyjaciół Ossolineum, Wrocław, 1996, il. XVI (tytuł: Na jarmarku);
– Ch.D. Kamyszew, Discovering Eye: Polish Painting in the Collection

of Tom Podl, Polish Museum of America, 1993, nr 3;
– A. Król, A. Tanikowski, Kolory tożsamości. Sztuka polska z amerykańskiej 

kolekcji Toma Podla, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2001, s. 47;
– T. Matuszczak, Józef Chełmoński, wyd. Kluszczyński, Kraków, 2003, s. 65

(tytuł: Targ wiejski).



11 CZESŁAW WASILEWSKI
(ok. 1875 – Warszawa/Łódź 1946?47)  

WYJAZD NA POLOWANIE

olej, płótno
49,7 x 80 cm
sygn. p.d.: Cz. Wasilewski

12 000 zł estymacja: 15 000 – 20 000



12 JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy [okręg lwowski] 1853 – Bystra k. Bielska 1929)  

POLOWANIE NA ŁOSIA, 1914

olej, płótno naklejone na tekturę
70,6 x 100 cm 
sygn. p.d.: jFałat | 1914 [inicjały wiązane]

Na odwrocie nalepka zakładu ramiarskiego M. Nowicki 
& R. Grünastel w Poznaniu; poniżej nalepka z dedykacją

80 000 zł estymacja: 90 000 – 150 000

Prezentowany obraz to zapewne wspomnienie nieświe-
skich polowań, które były niezwykle ważnym w twórczo-
ści Fałata motywem. Ich poetyckość doskonale opisał 
w „Sztukach Pięknych“ w 1925 roku Mieczysław Treter:
Za pośrednictwem odpowiednio zestrojonych plam barw-
nych, drogą odpowiednio sharmonizowanej [!] ich ekspre-
sji, daje Fałat nie wierne odbicie, kopię, lecz artystyczny
ekwiwalent motywu zaczerpniętego z natury; artysta nie
nuży opowiadaniem szczegółów, lecz napomyka tylko 
i sugeruje: stwarzając świeżą i żywą podnietę dla oka,
zmusza wyobraźnię do uzupełnienia lakonicznego obra-
zu, budzi z uśpienia całe kręgi asocjacji, działa bezpo-
średnio na emocjonalną stronę życia człowieka (...)
w przyrodzie, w całej naturze, pociąga go głównie ma-
lowniczość, czy raczej malarskość motywu, problem
koloru, ale nie w oderwaniu od rzeczy, tylko w ścisłym
związku z nimi, z ich życiem, z życia tego charakterem.



13 CZESŁAW WASILEWSKI 
(ok. 1875 – Warszawa/ Łódź 1946/47?) 

PRZED KARCZMĄ

olej, płótno dublowane, 50 x 78,5 cm
sygn. p.d.: I. Zygmuntowicz

8 000 zł estymacja: 10 000 – 20 000



14 TEODOR AXENTOWICZ
(Braszów w Siedmiogrodzie 1859 – Kraków 1938)  

PROCESJA HUCULSKA

olej, płótno, 65 x 87 cm
sygn. l.d.: T. Axentowicz
na odwrocie na płótnie stempel składu przyborów
malarskich w Paryżu

70 000 zł estymacja: 80 000 – 120 000

Procesja huculska to płótno wpisujące się w cykl obrazów
poświęconych ludowym zwyczajom Hucułów. Obrazy
przedstawiające Święto Jordanu (lata 1893, 1895; zbiory
MNP i MNW) cieszyły się dużą popularnością, co zaowo-
cowało późniejszymi replikami i wariantami malowanymi
przez Axentowicza olejno, akwarelami, czy pastelami. 
Prezentowana tu praca przedstawia procesję, która ma
miejsce po nabożeństwie w cerkwi, kiedy to wierni wraz
z duchownym wyruszają nad wodę. Ceremonia święce-
nia wody, odprawiana jest w kościele prawosławnym 
i greko-katolickim w Dzień Objawienia Pańskiego – Epi-
fanii (Trzech Króli), a przez pamięć chrztu Chrystusa zwa-
ną „Jordanem“. Jej uczestnicy niosą chorągwie, świece
i naczynia, do których nabierają wodę z przerębli, w któ-
rych zanurzany był krzyż. Biel zimowego pejzażu została
ożywiona przez Axentowicza kolorowymi sztandarami
i huculskimi strojami. 



15 JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy k. Przemyśla 1853 – Bystra k. Bielska Białej 1929)

PEJZAŻ ZIMOWY Z BYSTREJ, 1910

olej, płótno, 59,8 x 140 cm; sygn. l.d.: jFałat | Bystra 1910 [inicjały wiązane]

450 000 zł estymacja: 500 000 – 800 000

Pochodzenie:
– Aukcja Polswiss-Art, 16 października 2018, poz. kat. 17.
– Aukcja Agra-Art, 20 października 2002, poz. kat. 23;

Na pierwszym planie zazwyczaj widać śnieg, niekiedy poznaczony śladami zwierząt lub ożywiony syl-

wetkami przelatujących ptaków. Fałat mistrzowsko syntetyzuje krajobraz, upraszcza jego formy. Zbliża

i wyolbrzymia śnieg lub potok – sytuując go na pierwszym planie, a pomija nieistotne szczegóły. 

W przesyconych światłem słonecznym zimowych krajobrazach z niezwykłą umiejętnością odtwarza

materialność śniegu – jego świeżą puszystość lub ciężar w czasie odwilży. Taka – na pozór realistyczna

– wizja, ukazująca piękno zimowego pejzażu, bliska jest zarówno japońskiej estetyce, jak i wrażliwości

w sposobie odczuwania i postrzegania natury. Pojawiające się na japońskich drzeworytach widoki zimy,

nasycone spokojem, ciszą i pozbawione obecności człowieka, odsłaniają transcendentny wymiar Natury.

Malując konkretny fragment krajobrazu, podobnie jak mistrzowie ukiyo-e, Fałat tworzy pejzaże uniwer-

salne, ponadczasowe, przepełnione charakterystycznym dla Japończyków, poetyckim odczuwaniem

świata. Seria ta jest w istocie zapisem emocjonalnej obecności artysty w zjawiskach natury.
Julian Fałat. Wystawa Jubileuszowa na 10-lecie Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Muzeum Regionalne w Stalowej
Woli 4 grudnia 2009 – 7 lutego 2010 r, Wystawa w Muzeum Okręgowym w Toruniu, 5 marca - 3 maja 2010 r., Wystawa
w Muzeum Miedzi w Legnicy 7 maja – 4 lipca 2010 r., kurator: Anna Król, Stalowa Wola 2009, s. 75-76.

W latach 90. XIX w. w malarstwie Fałata-realisty zaczęło pojawiać się zainteresowanie światłem, zaś

precyzyjne oddanie detalu zastąpiła swoboda i lekkość pędzla. To przejście na pozycje impresjonizmu,

połączone z fascynacją estetyką japońską, zaowocowało wypracowaniem konwencji, która wpłynęła

na kolejne pokolenie polskich pejzażystów. Fałat zyskał sobie sławę czołowego reprezentanta malar-

stwa pejzażowego okresu Młodej Polski. Jego pejzaże zimowe zaś, obok scen rodzajowych i portre-

tów, weszły do kanonu sztuki polskiej. 

Najwyższy stopień mistrzostwa w syntetyzowaniu form natury artysta osiągnął w pejzażach z Bystrej.

Oferowane dzieło powstało w roku 1910, a zatem w momencie, kiedy Fałat opuściwszy stanowisko

rektora krakowskiej Akademii, odszedł na emeryturę i osiadł w położonej na Śląsku Cieszyńskim, blisko

Bielska, wsi Bystra. Artysta po raz pierwszy przyjechał tu w roku 1893, kolejny raz – na kurację sanato-

ryjną w roku 1902. Od tego czasu odwiedzał Bystrą często, zaś z czasem zbudował tu willę i pracow-

nię. Malownicze zbocza Beskidów należą do częstych tematów jego dzieł.

Kompozycję z widokiem na łagodny, ośnieżony stok i pole oraz widniejące w dali chaty pod lasem na

tle szczytu Kozia Góra, artysta powtórzył wiernie raz jeszcze trzy lata później w dziele Z chrustem (1913),

obecnie znajdującym się w zbiorach MN w Warszawie (olej, płótno; 84 x 154,5; nr inw. MP 5139 MNW).

Podczas, gdy w pejzażu z roku 1910 oddziałuje wyabstrahowana ze zbędnych szczegółów, wyciszona

przestrzeń, która skłania ku kontemplacji transcendencji Natury, późniejsza kompozycja jest ożywiona

sylwetkami postaci niosących z lasu chrust, ma już zatem bardziej rodzajowy charakter.





16 BOLESŁAW NAWROCKI
(Łódź 1877 – Pabianice 1946) 

STAW

olej, płótno naklejone na sklejkę48,2 x 60 cm
sygn. l.d.: Bolesław Nawrocki

Na odwrocie centralnie umieszczona pieczęć: Gwarancja
autentyczności | Salon Artystów Malarzy Polskich; 
poniżej kolejna pieczęć (stempel, tusz): SALON ARTYSTÓW
MALARZY POLSKICH | Liczba 76 | Autor Bolesław Na-
wrocki | Treść Staw | Cena zł. 250 (Dwieście pięćdziesiąt)

9 000 zł estymacja: 10 000 – 18 000

17 BOLESŁAW SZAŃKOWSKI
(Warszawa 1873 – Fischbachau w Bawarii 1953)  

PORTRET ADY, ok. 1918

olej, płótno, 72,4 x 62,3 cm
sygn. l.d.: Szańkowski

Na odwr. na listwach krosna pieczęci z numerami odnoszą-
cymi się do wielkości podobrazia (odpowiednio): 72 i 62.

Do obrazu dołączony jest liścik Bolesława Szańkowskiego
informujący, że sportretowanym, modlącym się dzieckiem
jest jego młodsza córka Ada. Adrienne Szańkowska uro-
dziła się w 1913 roku, co pozwala datować nasz obraz na
około 1918 rok. 

25 000 zł estymacja: 30 000 – 45 000





18 RUDOLF MAISON 
(Ratyzbona 1854 – Monachium 1904) 

WODAN, ok. 1900
pozostałe tytuły: ŚPIĄCY WODAN, WODAN NA TRONIE, ODYN

brąz odlewany, cyzelowany, częściowo złocony ogniowo, 46,5 x 24 x 26 cm
sygn. na podstawie: R. Maison
znak odlewni: GUSS v. A. BRANDSTETTER MUNCHEN
stan zachowania: niewielkie przetarcia patyny i złoceń

80 000 zł estymacja: 85 000 – 120 000

Proweniencja: rzeźba zakupiona w antykwariacie w Buenos Aires w roku 2006.

Wodan (Wotan) to starogermański bóg wojny, zwycięstwa i śmierci, odpowiednik anglosaskiego Wo-

dena i skandynawskiego Odyna. Wodan-Odyn jest przedstawiany jako dobrze zbudowany mężczyzna

w średnim wieku, z długimi, kręconymi włosami i długą brodą. Jego prawy oczodół jest pusty po tym,

jak oddał oko za wodę ze źródła mądrości. W prawej ręce dzierży włócznię Gungnir, za nim siedzą dwa

kruki – Hugin (Myśl) i Munin (Pamięć). Odyn zasiada na tronie Hlidskjalf, z którego widać wszystko, co

dzieje się w dziewięciu światach.

Bibliografia:
– Geiger Karin, Tausch Sabine, Rudolf Maison (1854-1904).

Regensburg-Műnchen-Berlin, Universitätsverlag Re-
gensburg, 2016;

– Małgorzata Najwer, Hermanna Hendricha Świątynia 
Legend oraz Parsifal i zamek Grala, „Quart“, nr 3(9)/2008,
s. 42-63, il.;

– Plastiken und Ölgemälde moderner Meister: Nachlass 
Prof. Rud. Maison, München, Sammlung Bankier R. Mo-
lenaar, Berlin und anderer Besitz, Auktion in München 
in der Galerie Helbing, [katalog dzieł z kolekcji R. Mole-
naara], Galerie Helbing 28 kwietnia 1913 r., Monachium, 
1913, poz. kat. 5, 6.

Wodan, jako monumentalna rzeźba w marmurze, powstał
do otwartej w 1903 roku słynnej Sagenhalle – Hali Baśni.
Hala została wybudowana w Dolinie Siedmiu Domów 
w Szklarskiej Porębie z inicjatywy Hermanna von Herdricha
(1854-1931), pochodzącego z Harzu, osiadłego w Karko-
noszach, charyzmatycznego malarza zafascynowanego
germańską mitologią i dawnymi pogańskimi wierzeniami.
Drewniany budynek, nawiązujący formą do budownictwa
starogermańskiego, został przeznaczony do ekspozycji
cyklu ośmiu wielkoformatowych obrazów, przedstawia-
jących historię karkonoskiego Ducha Gór. Wystrój wnę-
trza tak opisuje Małgorzata Najwer: „Kolekcję uzupełnia-
ły – zazwyczaj mniejsze w formatach – obrazy bardziej
lub mniej, czasem zupełnie niezwiązane z Sudetami. Kilka
rzeźb miało przydawać salonowi powagi Wagnerowskie-
go Gesamtkunstwerku. Wśród nich, przy wejściu, witała
zwiedzających wielka statua Liczyrzepy (...), dalej znajdo-
wał się zaś Śpiący Wotan Rudolfa Maisona“ (M. Najwer,
Hermanna Hendricha..., s. 49). W czasie II wojny całe wy-
posażenie Sagenhalle zaginęło. Budynek popadł w ruinę,
wreszcie został rozebrany. 

Oferowana rzeźba stanowi redukcję w brązie słynnej kom-
pozycji. Maison, który zachwycał współczesnych ogromnie
szczegółowym, a zarazem naturalistycznym modelunkiem
swoich rzeźb, przekazał Wodana w ręce brązowników,
którzy z pewnością spełnili jego oczekiwania. Odlew od-
znacza się znakomitą jakością, jest pozbawiony najmniej-
szych niedoskonałości. Zarówno obróbka brązownicza,
jak i precyzyjne, a zarazem lekkie opracowanie cyzeler-
skie oraz grawerunki zdradzają rękę biegłych w sztuce
rzemieślników. Szczególną uwagę należy zwrócić na
złocenie ogniowe. Wykonane tradycyjną techniką, wyma-
gającą wysokich umiejętności, jest grubsze i bardziej
trwałe, stąd również bardziej kosztowne niż powszech-
nie już wtedy stosowane złocenie galwaniczne.
Inny egzemplarz Wodana, także ze złoceniami, znajduje
się w zbiorach Muzeum Miejskiego w Monachium. Odlewy
nie są numerowane, stąd trudno jest określić, w ilu egzem-
plarzach rzeźba została wykonana. Niemniej, spodziewać
się można, że większość z nich nie przetrwała okresu woj-
ny ani też po jej zakończeniu, kiedy brązy były przetapia-
ne w celu pozyskania tak potrzebnego wtedy surowca.
Wiele z nich, ze względu na treści ideowe, celowo przy
tym niszczono. Stąd na rynku antykwarycznym Wodana
Maisona uznać trzeba za rzadkość.





19 JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 – Kraków 1929) 

LUDGARDA 1877

tusz, papier, 20 x 26 cm
sygn. p.d. (ołówkiem): Jmalczewski [inicjały wiązane]
poniżej tytuł (tuszem): Ludgarda

Na odwrocie u dołu (widoczna w „okienku“ zaplecka)
okrągła pieczęć z herbem Tarnawa i napisem w otoku:
ZE ZBIORÓW | MARII MALCZEWSKIEJ.

27 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000

Prezentowany rysunek, choć dość niepozorny, jest dla historii malarstwa polskiego niezwykle istotny.

To właśnie praca nad szkicem do Ludgardy doprowadziła do przełomu, dzięki któremu Malczewski

obrał drogę samodzielnej, nieskrępowanej pracy twórczej. To ta kompozycja przelała czarę goryczy,

która wzbierała w młodym Malczewskim. Jesienią 1876 roku malarz porzucił pracownię mistrza Matejki

i z jego błogosławieństwem wyjechał na studia do Paryża. Nad Sekwaną doskonalił warsztat i poszuki-

wał swojej drogi twórczej. Niestety, bieżące trendy zachodniej sztuki nie zaspokoiły młodego malarza.

Impresjonizm uważał za dziwaczny, akademizm natomiast dusił go swoim historyzmem.

Rozczarowany i stęskniony za ojczyzną powrócił w 1877 roku do Krakowa, gdzie ponownie zawitał 

do pracowni mistrza Matejki. Szybko się okazało, że drogi mistrza i ucznia – w którym Matejko widział

kontynuatora własnego imienia – rozeszły się. Prezentowany szkic to prawdopodobnie jedyna istnieją-

ca kompozycja, jaką Malczewski wykonał na zadany przez Matejkę temat – Śmierć Ludgardy żony Prze-

mysława uduszonej przez niewiasty służebne. Obraz ten miał być dopełnieniem namalowanego przez

Matejkę Zabicia Przemysława. Jak wspomina Konstanty Maria Górski w swoich wspomnieniach, Mal-

czewski nie przygotował żadnej wersji malarskiej żądanego tematu. Przed przeglądem artysta w poś-

piechu naszkicował węglem na ścianie bliżej nieokreśloną scenę. Mimo chęci zadowolenia profesora, 

Malczewski nie był w stanie się przymusić do zanurzenia w historii królobójstwa. Młody malarz czuł, 

że w cudzych chomątach nie może maszerować. Nie widział on sensu w opowiadaniu historii dawnej

Rzeczypospolitej w momencie, kiedy toczyła się walka o wyzwolenie ojczyzny spod zaborczego jarz-

ma. Nie potrafiąc odnaleźć się w malarstwie historycznym, czując się przytłoczonym przez Matejkę,

postanowił odejść zarówno z jego pracowni, jak i ze szkoły. Dzięki tej decyzji Malczewski uwolnił się

od wpływu profesora i odnalazł drogę, która pozwoliła mu stworzyć swój niepowtarzalny styl i zabrać

głos w tematach dla niego ważnych. 

Rysunek pochodzi z kolekcji Antoniego Jasiukiewicza
(1921-2010), znanego poznańskiego kolekcjonera malar-
stwa polskiego, przyjaciela Jana Białostockiego, z którym
prowadził bogatą korespondencję. Przez lata pomagał
uzupełniać noty biograficzne artystów w Polskiej Aka-
demii Nauk dla Słownika Artystów Polskich. Wiele dzieł

ze swojej kolekcji przekazał do muzeów (m.in. do Mu-
zeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy).

Do rysunku dołączona jest ekspertyza 
Przemysława Michałowskiego z kwietnia 1980 roku.





20 JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 – Kraków 1929) 

FAUN – AUTOPORTRET, 2 listopada 1911

ołówek, papier, 22,6 x 17,4 cm
datowany p.d.: 2/11 1911

25 000 zł estymacja: 30 000 – 50 000

Ten dwustronny rysunek przedstawia z jednej strony Jacka Malczewskiego, a z drugiej niezidentyfiko-

wanego modela (poniżej). Obaj zostali ukazani w popiersiu z nagimi, muskularnymi torsami i grubymi

rogami na głowach. Wizerunki rzymskich faunów pojawiały się w twórczości Malczewskiego już od

około 1892 r. „Panów rogatych“ artysta malował jako bohaterów – zarówno drugo, jak i pierwszoplano-

wych. Około 1900 roku zaobserwować można pewnego rodzaju manierę Malczewskiego, który swoich

przyjaciół przedstawiał jako satyrów. Przykładem może być karykaturalny rysunek z kolekcji Feliksa

Jasieńskiego Malczewski Wyczółkowski, Axentowicz jako fauny z 1902. W 1911 roku Jacek Malczewski

namalował tryptyk zatytułowany Zatruta studnia. Jego centralną część stanowi autoportret artysty

jako radosnego fauna. Prezentowane portrety, opatrzone datą 2 listopada 1911 roku, mimo bardzo

szkicowego nakreślenia, pozwalają wiele dostrzec. Rogaty Malczewski spogląda na trzymanego

delikatnie w dwóch palcach pasikonika. Niewielkiego owada, który uznawany był za łącznik między

światem ludzi, a światem mitycznych stworzeń. Tak jak i faun, pasikonik symbolizuje radość, tańce

i ogólną beztroskę. 





21 JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 – Kraków 1929) 

AUTOPORTRET Z WIOSNĄ, 1911

olej, tektura, 54,3 x 65,2 cm; sygn. p.g.: . 1911 . J Malczewski

Na odwrocie, centralnie umieszczona pieczęć składu przyborów malarskich
– firmy „Lefranc et Cie“: kotwica skrzyżowana z kaduceuszem pomiędzy 
literami L F (znak firmy Lefranc), a przy prawej krawędzi pieczęć z nr. 15
odnoszącym się do rozmiaru podobrazia. 

600 000 zł estymacja: 800 000 – 1 500 000

Obraz pochodzi z przedwojennej kolekcji krakowskiego lekarza, w którego rodzinie pozostawał po

dzień dzisiejszy. Nieznany dotychczas szerokiej publiczności Autoportret z wiosną przedstawiający

artystę w habicie franciszkańskim przykładającego krzyż do piersi, jest kolejną zapowiedzią późniejsze-

go cyklu obrazów Moje życie (1914-1920). Jacek Malczewski, podobnie jak jego rodzice, był tercjarzem.

Założony przez świętego Franciszka trzeci zakon dla osób świeckich dawał możliwość zakładania

habitu, a nawet pochowania w nim zmarłego członka. Tak też uczynił Malczewski, zażyczył sobie by

po śmierci do trumny odziano go w habit. 

Malarz hołdował myśli Sokratesa, że prawdziwy filozof ćwiczy się w umieraniu za życia. Dowodem na

to są liczne obrazy artysty poruszające ten trudny dla każdego człowieka temat. Jakże różny jest ten

autoportret od prezentowanego przez nas w 2013 roku Autoportretu z kwiatem ostu, a namalowa-

nego przez artystę w tym samym roku. Tam Malczewski podjął temat losu i posłannictwa malarza.

Ukazał siebie jako dumnego, dominującego, odzianego w „królewską“ purpurę artystę, który jest

pewny swojej sztuki. Tutaj zaś mamy przed sobą mnicha w skromnym habicie, którego dzieło stoi

odwrócone licem do ściany. Niemal sześćdziesięcioletni artysta kładzie tym samym nacisk na kwestię

przemijania. Obraz jest jednak pełen nadziei. Tuż za malarzem stoi uśmiechnięta kobieta, która otacza

go swoim skrzydłem. Tę bezimienną modelkę możemy zaobserwować na wielu obrazach mistrza po-

wstałych w latach ok. 1910 – 1912 (np. Hołd sztuce i muzie, 1910; Tobiasz i Parki, 1912; Anioł i pastuszek,

1911). Na jej dłoni przysiadł motyl, to Rusałka pawik. Ten wydawałoby się pospolity motyl jest tu posłań-

cem duchowego świata. Rozpościerając skrzydła motyl ukazuje parę szafirowych oczu, które na nas

spoglądają. Jak wiadomo, oczy są zwierciadłem duszy, tym samym Rusałka pawik nawołuje nas, abyśmy

zajrzeli w głąb siebie. Przypomina nam również, że w życiu przechodzimy przez różne fazy przemian,

aż wreszcie będziemy mogli się w pełni rozwinąć i rozpostrzeć skrzydła. Motyle wykorzystywane są 

w sztuce również jako symbol odrodzenia, a to mogłoby wskazywać na atrybucję wiosny. Dodatkowo

za takim odczytaniem postaci kobiecej przemawia wierzbowy wianek wpleciony w jej włosy. Wierzba,

ze względu na dużą wytrzymałość i właściwości lecznicze, uważana jest za drzewo życia i śmierci.

Choćby wyglądało na martwe, potrafi wytworzyć nowe witki dając nadzieję na przyszłość, odrodzenie

i nieśmiertelność.

Symbolika obrazów Jacka Malczewskiego jest zawsze wielopłaszczyznowa i niezwykle głęboka, 

co pozwala widzowi na interpretowanie jego dzieł na wiele sposobów. 





22 ALFONS KARPIŃSKI
(Rozwadów, dziś dzielnica Stalowej Woli 1875 
– Kraków 1961) 

RÓŻE PNĄCE

olej, tektura, 34,5 x 49,7 cm 
sygn. l.d.: A. Karpiński.
na odwrocie (ręką artysty): 
Róże pnące | mal A. Karpiński | Kraków,-

10 000 zł estymacja: 15 000 – 25 000

23 MIECZYSŁAW REYZNER
(Lwów 1861 – Lwów 1941) 

PORTRET RUDOWŁOSEJ

olej, tektura, 35 x 24,3 cm
sygn. p.d.: Mieczysław Reyzner
na odwrocie notatka ramiarska

7 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000





24 JÓZEF PANKIEWICZ
(Lublin 1866 – La Ciotat, Francja 1940) 

PORTRET PANI P., 1901

olej, płótno, 53,5 x 42 cm
sygn. l.g.: Pankiewicz | 1901
na odwrociu pieczęć producenta podobrazia

70 000 zł estymacja: 80 000 – 150 000

Józef Pankiewicz – jeden z pierwszych polskich impre-
sjonistów i symbolistów, inicjator kolorystycznego nurtu
w polskim malarstwie – znany jest kolekcjonerom przede
wszystkim jako autor świetlistych pejzaży i martwych na-
tur z lat 20. i 30. XX w. Dzieł Pankiewicza z XIX i począt-
ku XX w. pojawiło się na rynku zaledwie kilka. Zaliczający
się do nich Portret Pani P. należy uznać więc za ogromną
rzadkość.

Malarstwem portretowym Pankiewicz zaczął zajmować
się około roku 1886. W tym czasie Adam Oderfeld zlecił
mu sportretowanie kilku osób ze swojej rodziny. Dzieła
te, wśród których znalazł się m.in. Portret dziewczynki 
w czerwonej sukience, dziś należą do najwybitniejszych
osiągnięć polskiego malarstwa portretowego. 

Za Portret pani Oderfeldowej z córką artysta zdobył 
w roku 1900 srebrny medal na Powszechnej Wystawie
Światowej w Paryżu. Tuż po tym wielkim sukcesie przy-
stąpił do pracy nad oferowanym dziełem, które wedle
przekazu właścicieli przedstawia Konstancję Esterę 
z Jaruzelskich Pstrokońską (1834-1907).

Podobnie jak inne portrety Pankiewicza z tego okresu,
Portret Pani P. jest utrzymany w konwencji przedstawie-

niowej, która posiada długą tradycję w malarstwie euro-
pejskim. Przy znacznie zawężonej skali środków malar-
skich artysta oddał lśniące gęste włosy modelki, połysk
szlachetnego muślinu, miękkość delikatnej koronki oraz
błysk szlachetnego złota dyskretnej biżuterii. Nade zaś
wszystko – z fotograficzną wiernością oddał fizjonomię
Pani P. Prezentowany portret z jednej strony zdumiewa
widza wiernością przedstawienia, stwarzając złudzenie
niemal fizycznej obecności modelki, z drugiej zaś – za-
myka ją w niedostępnej nam, odrealnionej przestrzeni.
Przedstawienie to emanuje melancholią, przywodzącą
na myśl powstające wtedy dekadenckie nokturny Pankie-
wicza, a jednocześnie ciepłem i wewnętrzną harmonią.

Oferowane dzieło Pankiewicz malował, jak większość
swych ówczesnych portertów, przy sztucznym świetle.
Powierzchnia płótna jest perfekcyjnie dopracowana, bez
widocznego duktu pędzla. Dzieło niewątpliwe musiało
spełnić oczekiwania ówczesnego odbiorcy, ceniącego
sobie warsztatową wirtuozerię i salonową elegancję.
Zapewne również autor musiał być ze swojej pracy za-
dowolony. Znalazła się ona bowiem na pierwszej znaczą-
cej wystawie jego dorobku, która odbyła się w Zachęcie
w 1902 roku. Wystawa ta zyskała sobie zarówno przychyl-
ność krytyki, jak i spore zainteresowanie publiczności.

Wystawiany:
– Wystawa zbiorowa dzieł Józefa Pankiewicza, Towa-

rzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, Warszawa luty 1902.

Reprodukowany:
– „Tygodnik Ilustrowany“ 1902, nr 10, s. 188;
– Szczepińska Joanna, Realizm – impresjonizm – symbo-

lizm w malarstwie Józefa Pankiewicza, praca doktor-
ska pisana w Uniwersytecie warszawskim pod kier. prof.
dr. Juliusza Starzyńskiego, cz. II, s. 24, poz. kat. 68 
[1964, maszynopis];

– Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Artyście w 140. rocz-
nicę urodzin, Muzeum Narodowe w Warszawie, War-
szawa 2006, s. 37.

Bibliografia:
– Kurier Warszawski, 1902, nr 35, s. 4;
– Sprawozdanie Komitetu Towarzystwa Zachęty Sztuk 

Pięknych w Królestwie Polskim za rok 1902, Warszawa 
1903, s. 16-17;

– Wiercińska J., Katalog prac wystawianych w Towarzy-
stwie Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie w latach 
1860-1914, Wrocław 1969, s. 265.





25 LEON WYCZÓŁKOWSKI
(Huta Miastkowska k. Siedlec 1852 – Warszawa 1936)  

KWIATY NA TLE OKNA, 1910

pastel, akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę
100,2 x 70,8 cm
sygn. p.d.: L. Wyczół | 910.

100 000 zł estymacja: 120 000 – 200 000

Prezentowany obraz ukazuje, zaszczepioną w Wyczółkowskim przez Feliksa Mangghę Jasieńskiego,

fascynację sztuką i kulturą Japonii. Pod wpływem tego znanego krakowskiego kolekcjonera malarz wy-

posażył swoją pracownię, m.in. w japońską ceramikę, brązy i liczne grafiki. Tłem kompozycji z kwiata-

mi jest znane z martwych natur (m.in. Białe storczyki i begonia, 1910; Martwa natura, 1905 znajdujących

się w zbiorach MNW; patrz poniżej), okno pracowni. Wyklejone przez artystę japońskimi szablonami

farbiarskimi wygląda niczym witraż, przez który delikatnie przesącza się światło. Wysoki szklany wazon

na dekoracyjnej stopie wypełniają bujnie kwitnące gałęzie wiśni. Kwiaty te uznawane przez Japończy-

ków za metaforę życia – równie pięknego, ale też delikatnego i krótkotrwałego stały się symbolem

wyspiarskiego kraju na antypodach.            

Wąskie kadrowanie podkreśla i skupia uwagę widza na pięknych, białych kwiatach. Perspektywa po-

niżej linii parapetu pozwala dostrzec intensywnie burgundowe spody liści begonii. Użyte w Kwiatach

na tle okna różne techniki malarskie składają się na charakterystyczny, indywidualny styl Leona

Wyczółkowskiego. Artysta na akwarelowej podmalówce buduje pastelami fakturę – mięsistość liści,

włoski na łodygach begonii – i nadaje kolor. Gwasze natomiast służą jedynie do podkreślenia światła

padającego z okna na brzusiec i stopę szklanego wazonu. Śmiałe użycie czerni nadaje całości dodat-

kowej głębi. 





26 EDWARD OKUŃ
(Wólka Zerzyńska [obecnie Zerzeńska] k. Warszawy 1872
– Skierniewice 1945)  

RAGUZA, 1930 

olej, płótno, 85,2 x 115,1 cm
sygn. p.d.: EOKUŃ 1930 [inicjały wiązane]
na odwr. l.g. (czarną farbą): Iul – inbrešin. 1930 RAGUZA.

150 000 zł estymacja: 180 000 – 300 000

W latach 1927 oraz 1929-1932 Okuń odbywał podróże do Dalmacji. Owocem tych wyjazdów była zor-

ganizowana w 1933 roku w warszawskiej Zachęcie wystawa „Jadran“ (Brzegi Adriatyku w Jugosławji).

Artysta zaprezentował wówczas 60 obrazów w tym dzieła portretujące Perłę Adriatyku. Na naszym

obrazie widzimy skąpany w słońcu pejzaż przedstawiający zachodnie mury okalające stare miasto

Dubrownika. Artysta uchwycił widok na basztę i bujną roślinność porastającą uliczkę po przeciwnej

stronie. Widoczna w oddali, nad samą wodą, baszta Bokar – to stojąca na niewielkim cyplu, wdzierają-

ca się w morze fortyfikacja zachodniej pierzei murów starego miasta. Za nią widzimy już tylko bezkres

lazurowej wody Adriatyku i niemal bezchmurne niebo. Nad murami miejskiej zabudowy z prawej stro-

ny dominuje potężne drzewo, które kontrastuje z płaszczyzną morza. Artysta oddaje tu bardzo suge-

stywnie atmosferę gorącego miasta południa Europy. 

Na wystawie Jadran w warszawskiej Zachęcie prezentowany był obraz o tytule Uliczka pod Mincetą.

Nasze płótno ukazuje widok, jaki rozpościera się z niewielkiej uliczki, którą od wieży Minčeta oddziela

jedynie fosa twierdzy. Niestety brak opisu w katalogu wystawy nie pozwala nam jednoznacznie po-

wiązać ze sobą obu dzieł.





27 OLGA BOZNAŃSKA
(Kraków 1865 – Paryż 1940)  

AUTOPORTRET, ok. 1912

węgiel, pastel, karton, 70,5 x 50 cm
z prawej dedykacja (ołówkiem): Śtej Pamięci Hrabiemu | Zygmuntowi Pusłowskiemu | 
jako wspomnienie | Olga Boznańska
l.d. napis (ołówkiem): Panu Nelowi Pusłowskiemu | z serca darowane | [...] 
pozostanie w pamięci | ś. p. p. Zygmunt; obok: Dédié sans [...] | ph[...] | Pourquoi?

Dedykacje złożone przez artystkę na autoportrecie przy-
wołują postaci Zygmunta Pusłowskiego (1848-1913) i je-
go syna Władysława Emanuela zwanego Nelem (1871-
1915). Pusłowscy byli majętną ziemiańską rodziną, do-
brze wykształconą, ale przede wszystkim ceniącą sztukę.
Zygmunt Pusłowski był mecenasem i wybitnym znawcą
sztuki oraz zapalonym bibliofilem. W jego kolekcji znaj-
dowały się na przykład dedykowane mu przez artystów
obrazy Malczewskiego i Boznańskiej. Posiadał również
dzieła pędzla Matejki, Stanisławskiego oraz Mehoffera.
Olgę Boznańską z rodziną Pusłowskich połączyła wielka
przyjaźń i zażyłość. W 1912 roku na wystawie w paryskim
Lyceum Club oraz na Salon de la Société Nationale des
Beaux-Arts artystka zaprezentowała portret Zygmunta
Pusłowskiego. Portret przez lata żyjącego w Paryżu hra-
biego zwrócił uwagę krytyków i zebrał bardzo pochleb-
ne recenzje. Z najstarszym synem Zygmunta – Emanu-
elem – Olgę oprócz przyjaźni łączyło zapewne miłosne
zauroczenie. Młodszy o cztery lata, pełny uroku, inteli-
gentny mężczyzna był dla nieśmiałej Boznańskiej bliskim
kompanem i towarzyszem długich rozmów. Zygmunt

Pusłowski zmarł 3 marca 1913 roku, zatem wspominające
go dedykacje na prezentowanym portrecie musiały zo-
stać naniesione przez artystkę po jego śmierci. Sam ry-
sunek możemy datować na ok. 1912 rok. W przytaczanej
przez Marię Rostworowską korespondencji między Ema-
nuelem a Olgą z 12 marca 1912 znajduje się list, z którego
treści może wynikać, że obraz wystawiany był w krakow-
skim TPSP:
Wczoraj Pani w towarzystwie Sawy [Franciszka Ksawe-
rego Pusłowskiego] i Karola pojechała en effigie na Wy-
stawę Sztuk Pięknych, wzbudzając wedle relacji Piotra,
który Waszą Trójcę woził, entuzjazm u odbierających:
„o, dobre maluwanie“ – mieli wykrzyknąć, a zwłaszcza
się im podobno Pani autoportret podobał. 

Dodatkowo przemawia za tym nalepka TPSP z ołówko-
wym dopiskiem: „Sztuka“ oraz wpis w katalogu XVI wy-
stawy Towarzystwa Artystów Polskich „SZTUKA“, który
przy portrecie własnym Boznańskiej nie podaje techniki,
co oznacza, że praca nie była wykonana olejem, akware-
lą czy pastelem.

na odwrocie: 
– olejny szkic przdstawiający dachy domów
oraz:
– l.g. (ołówkiem): Olga Boznańska | autoportret | Zbiory 

Pusłowskich | 72 x 50; 
– poniżej wzdłuż lewej krawędzi nalepka (maszynopis): 

Ksawery Pusłowski, Kraków, ul.Westerplatte 10 | Olga 
Boznańska: Autoportret | rys. węglem na kartonie; 

– obok nalepka MNK (druk, maszynopis): MUZEUM 
NARODOWE W KRAKOWIE | Autor Olga Boznańska | 
Tytuł Autoportret | Technika i wymiary rys. węgl., 71 x 50 |
Właściciel Ksawery Pusłowski, Kraków | Wystawa O. Bo-
znańska Nr kat. rys. 1 | r. 1960; 

20 000 zł estymacja: 30 000 – 50 000

– obok nalepka z opisem (tuszem): Olga Boznańska | 
autoportret | Rysunek węglem.; 

– poniżej nalepka TPSP w Krakowie (druk, ołówek, tusz, 
pieczęć): TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SZTUK PIĘK-
NYCH W KRAKOWIE | Pusłowski | „Sztuka“ – „Rzeźba“
Nr. 448 | Autor Boznańska Olga | Dzieło p.t. Autopor-
tret | Rodzaj rys. węglem cena; 

– poniżej nalepka ZPAP (druk, tusz): ZWIĄZEK POL-
SKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW | W KRAKOWIE, 
PLAC Św. DUCHA 5. >>DOM ARTYSTÓW<< | Data przy-
jęcia 17/5 1929 | Autor port. Boznańska | Tytuł wł. p. 
Hr. Pusłowski | Rodzaj rysunek Rozmiar | Cena Nr. 1125; 

– ponadto wzdłuż lewej krawędzi pieczęć kolekcjonerska

Obraz wystawiany i wymieniany w:
– Katalog XVI wystawy Towarzystwa Artystów Polskich 

„SZTUKA“ w Krakowie, kwiecień 1912, s. 12, nr 12;

– Olga Boznańska (1865-1940), wystawa zbiorowa, sty-
czeń-luty 1960, Muzeum Narodowe w Krakowie, oprac. 
katalogu Helena Blumówna], Kraków 1960, s. 76, nr 1.





28 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(Warszawa 1911 – Warszawa 1979)  

WARSZAWA. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE,
przed 1939

akwarela, gwasz, kredka, papier naklejony na tekturę
34,8 x 54,8 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński.
na odwrocie numer (ołówkiem): 51 # 103

7 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000

29 JULIAN FAŁAT
(Tuligłowy [okręg lwowski] 1853 – Bystra k. Bielska 1929)  

WIOLONCZELISTA, 1908

ołówek, akwarela, papier naklejony na płótno, 76,8 x 44 cm
sygn. l.d.: Jul Fałat | 908

Na odwrocie na płótnie zabezpieczającym słabo
widoczny napis (ołówkiem): [...] II | 300 M;
na tekturowym „zaplecku“ nalepka zakładu ramiarskiego
M. Nowicki & R. Grünastel w Poznaniu.

32 000 zł estymacja: 35 000 – 60 000





30 JACEK MALCZEWSKI
(Radom 1854 – Kraków 1929) 

POMOCNIK CHARONA, 1911

olej, deska mahoniowa z trzema szpongami
65,3 x 84,8 cm
sygn. p.d.: JacekMalczewsk | 1911
na odwrocie u góry ręką artysty (tuszem): _ Pomocnik Charona_

600 000 zł estymacja: 800 000 – 1 200 000

Jacek Malczewski niezwykle rzadko nadawał tytuły swoim obrazom. Zatem w tym przypadku mamy

do czynienia z jednym z nielicznych wyjątków w twórczości mistrza. Prezentowane dzieło zostało zaty-

tułowane przez malarza jako Pomocnik Charona. Główna postać oparta łokciami o wiosło ukazana jest

z nagim torsem w wystudiowanej i perspektywicznie trudnej pozie. Malczewskiemu nie sprawiła ona

jednak najmniejszego problemu. Z charakterystyczną sobie wirtuozerią oddał wszelkie skróty i głębie. 

Obraz swoją wymową może się wpisywać w motywy wolnościowe, obecne w sztuce Malczewskiego.

Okrutny Charon może być interpretowany jako los, który skazuje polski naród na tułaczkę po obcej

krainie. Jest jednak dla Polski nadzieja. Oto po wieku niewoli przyjdzie dzień, kiedy Charon zaprosi ją

na swoją łódź i przewiezie ją do spokojnej krainy, w której pozostanie już na wieki. 

Pierwsza z lewej strony postać, skrywająca twarz w poły płaszcza, nosi pewne podobieństwo do 

wizerunków samego Malczewskiego – charakterystycznych, znanych z tylu autoportretów. Artysta

pozostał na brzegu wraz z innymi, starymi tułaczami. Może to oznaczać powątpiewanie, czy jemu

i jego rówieśnikom uda się doczekać wolności. Jest natomiast nadzieja dla młodszego pokolenia,

reprezentowanego przez Pomocnika Charona.

Charon to mityczna postać, ukazywana jako zaniedbany,
odziany w łachmany starzec sterujący łodzią. Przewoźnik
dusz nieustannie przeprawiał się przez rzekę Styks prze-
nosząc zmarłych do Hadesu. Brodaty mężczyzna, trzyma-
jący w ręku wiosło to zapewne Charon, a majaczące za
nim postaci w wojskowych szynelach to polscy zesłańcy.
Zatroskane oblicze tytułowego pomocnika i umieszcze-
nie za Charonem spowitych mgłą postaci sybiraków może
oznaczać, że nie mieli oni obola na opłacenie przewoźnika.
Charon, znany ze swojej bezwzględności, pozostawiał
na brzegu każdego, kto nie miał dla niego zapłaty, ska-
zując go tym samym na wieczną tułaczkę. W niektórych

podaniach tułaczka zmarłych, nie mających pieniędzy na
opłacenie podróży, kończyła się po stu latach. Prawdopo-
dobne jest zatem, że po wieku błąkania się nad brzegiem
Styksu, Charon przyjmie sybiraków na pokład swej łodzi,
aby przewieźć ich do krainy umarłych. Możliwe jest zatem,
że pomocnik, którego sylwetkę okala szynel, jest pierw-
szym, którego bóg umierających przeprawi do Hadesu.
Każdy, kto znalazł się na jego łodzi, musiał wiosłować,
jednak nasz bohater pogrążony jest w smutku i zadumie.
Sam odnalazł już drogę na drugą stronę, już prawie jest
u celu, jednakże zmuszony był pozostawić swych towa-
rzyszy na brzegu. 

Obraz wystawiany i wymieniany w:
– Jacek Malczewski 1855-1929, [kat.] Towarzystwo Przy-

jaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, lipiec – sierpień –
wrzesień 1939, s. 13, poz. 74 (Pomocnik Charona, p. 1911, 

olej, deska, 85 x 67 cm (uwaga: wymiary zdjęte w świe-
tle ramy w porządku: 1. podstawa obrazu, 2. jego wyso-
kość]; własność dr. H. K.)





31 IGNACY PIEŃKOWSKI
(Dołubowo 1877 – Kraków 1948) 

LATO NA WSI

olej, tektura, 54,1 x 69,6 cm
sygn. p.d.: Ign. Pieńkowski

Na odwrocie pieczęć z numerem: 25; ponadto ołówkowe
notatki ramiarskie.

9 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000



32 WLASTIMIL HOFMAN
(Praga 1881 – Szklarska Poręba 1970) 

TRZY DZIEWCZYNKI, lata 20. XX w.

olej, tektura, 15,6 x 37,4 cm
sygn. p.d.: Wlastimil Hofman | 192[4?]

na odwrocie:
– nalepka zakładu ramiarskiego Boehm w Tel Avive; 
– poniżej nalepka (druk, tusz, maszynopis): RZECZPOSPOLITA POLSKA |

MINISTERSTWO KULTURY I SZTUKI | NACZELNA DYREKCJA | 
MUZEÓW I OCHRONY ZABYTKÓW | WARSZAWA dn. 7 Maja 1948 r. |
Pl, Małachowskiego Nr. 3 | tel. 8-75-86 i 8-75-87 | L. dz. 3309 / 48/ NDM |
Obraz art. mal. Hoffmana Vlastmila „Trzy główki“ olej na tekturze, wym. 16 x 37 |
załącznik do pisma Ministerstwa Kultury i Sztuki z dnia | Maja 1948 r. L. dz. 3309/
48/NDM | KONSERWATOR GENERALNY | /PROF. DR. JAN ZACHWATOWICZ/; 

– ponadto p.d. numer (ołówkiem): 115.

35 000 zł estymacja: 40 000 – 50 000



33 STANISŁAW ŻUKOWSKI
(Jędrychowice k. Grodna 1875 – Pruszków 1944) 

PRZEDWIOŚNIE, ok. 1930

olej, płótno, 66 x 84 cm
sygn. p.d.: S. Żukowski

Na odwrocie na na płótnie (czarną farbą): 83 x 63 | H2;
na górnej listwie ramy nalepka aukcyjna Agra-Art z 2016 r.;
obok nalepka aukcyjna domu aukcyjnego w Warszawie.

110 000 zł estymacja: 130 000 – 200 000

Stanisław Żukowski, rosyjski akademik, uczeń Isaaka Lewitana, obok Ferdynanda Ruszczyca i Konrada

Krzyżanowskiego, jest najsłynniejszym polskim przedstawicielem rosyjskiej szkoły malarstwa. Jego dzieła

znajdują się w zbiorach muzealnych Moskwy, Petersburga i Mińska. Po studiach w Moskiewskiej Szkole

Malarstwa, Rzeźby i Architektury pozostał w Rosji i od 1896 r. uczestniczył w wystawach Towarzystwa

Pieriedwiżników. Po powrocie do Polski zamieszkał w 1923 r. w Warszawie, gdzie zyskał sobie sporą

popularność. Malował wnętrza i portrety, nade wszystko jednak był znakomitym pejzażystą.

Sygnowany alfabetem łacińskim obraz datować można na lata 30. XX w. (podczas pobytu w Rosji 

Żukowski podpisywał swoje prace cyrylicą). W tym czasie powstał cykl pejzaży z Puszczy Świsłockiej

(np. obraz wystawiony na aukcji Agra-Art, 13 grudnia 2020, poz. kat. 40), które prezentował, m.in. 

w Zachęcie. Domniemywać można, że i oferowane dzieło przedstawia pejzaż z historycznego lasu,

który od roku 1832 stanowi część Puszczy Białowieskiej. Jest ono znakomitym przykładem tego, jak 

w twórczy sposób artysta rozwijał rosyjską koncepcję pejzażu, będącą jednym z najważniejszych zja-

wisk w sztuce nowoczesnej.





34 WIKTOR KORECKI
(Kamieniec Podolski 1890 – Komorów k. Warszawy 1980)  

ZACHÓD SŁOŃCA NAD STAWEM

olej, płyta, 55 x 85,3 cm
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI 

Na odwrocie na górnej listwie ramy nalepka aukcyjna
Agra-Art z 2014 roku; na prawej listwie ramy nalepka
aukcyjna; na dolnej listwie ramy nalepka zakładu oprawy
obrazów w Warszawie.

10 000 zł estymacja: 12 000 – 16 000



35 WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 – Kraków 1942)  

HEJ, HEJ UŁANI..., 1931

olej, płótno, 70 x 91 cm
sygn. p.d.: Wojciech Kossak | 1931

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
dr. Kazimierza Olszańskiego z sierpnia 2000 r.

35 000 zł estymacja: 40 000 – 70 000



36 WOJCIECH KOSSAK
(Paryż 1856 – Kraków 1942)  

SZWOLEŻER GWARDII POLSKIEJ 
POD SOMOSIERRĄ, 1940

olej, płótno, 96,8 x 69,2 cm
sygn. p.d.: Pani Celinie Stefanko | Wojciech Kossak | 1940

60 000 zł estymacja: 70 000 – 90 000

Napoleon i jego oficerowie obserwujący pole bitwy pod Somosierrą oraz – na pierwszym planie –

polscy szwoleżerowie gwardii to popularny motyw, powtarzany przez Wojciecha Kossaka w licznych

obrazach. Kompozycję tę artysta stworzył po podróży do Hiszpanii w roku 1899. Artysta – razem 

z pejzażystą Michałem Wywiórskim – był wówczas pod Somosierrą, by dokładnie poznać teren

„pamiętnego pola bitwy“ i przygotować szkice pejzażu, potrzebne do malowania zamierzonej pano-

ramy ze słynną szarżą polskich szwoleżerów, którzy pod dowództwem pułkownika Jana Kozietulskie-

go 30 listopada 1808 roku przełamali opór Hiszpanów i otworzyli Napoleonowi drogę do Madrytu.

Porównaj z:

– K. Olszański, Wojciech Kossak, Wrocław 1982, tabl. 70.





37 CZESŁAW WASILEWSKI 
(ok. 1875 – Warszawa/Łódź 1946/47?) 

W DRODZE

olej, płótno, 50,5 x 80 cm
sygn. p.d.: Cz. Wasilewski
na krosnach pieczęć: ANTONI PARKOT | Sprzedaż i
Oprawa Obrazów | Warszawa, Nowy Świat 17 

9 000 zł estymacja: 12 000 – 20 000



38 JERZY KOSSAK
(Kraków 1886 – Kraków 1955) 

WIZJA NAPOLEONA, 1943

olej, tektura, 35 x 49,2 cm
sygn. l.d.: Jerzy Kossak | 1943
na odwrocie centralnie numer (ołówkiem): 0/1307

9 000 zł estymacja: 15 000 – 30 000



39 WŁODZIMIERZ TETMAJER
(Ludźmierz na Podhalu 1862 – Kraków 1923)  

CHRYSTUS W DOMU MARII I MARTY, ok. 1905

olej, grube płótno, 71,5 x 99,2 cm
sygn p.d.: WT [inicjały łączone]

350 000 zł estymacja: 400 000 – 500 000

Włodzimierz Tetmajer był żarliwym katolikiem, nic więc dziwnego, że duża część jego dorobku arty-

stycznego poświęcona jest wątkom religijnym. Co prawda sławę zyskał dzięki licznym realizacjom

monumentalnych polichromii kościelnych i witraży, jednak w malarstwie sztalugowym również może-

my znaleźć liczne obrazy o motywach religijnych. Do tych dzieł zalicza się również prezentowane

powyżej płótno Chrystus w domu Marii i Marty. Artysta przeniósł biblijną scenę z Betanii do brono-

wickiej wsi. Scena rozgrywa się przed chałupą w cieniu wielkich, rosnących poza kadrem, drzew, 

o czym świadczy przygaszona kolorystyka i tylko nieliczne mocne plamy barwne. Intensywnym

światłem letniego słońca artysta oświetlił ścianę chałupy podkreślając tym samym najważniejszą po-

stać tej kompozycji – Chrystusa. Jezus strudzony drogą zaszedł do domu Marty i Marii, wokół niego

zebrały się wiejskie kobiety i dzieci. Marta krząta się, chcąc Mu usłużyć, jej siostra zaś usiadła u stóp

Pana i słucha. Z lewej strony stoi chłopka z dzieckiem w błękitnym ubranku i słomkowym kapeluszu 

– to zapewne żona i jeden z synów artysty. Tetmajer często bowiem portretował członków swojej

rodziny, wplatając ich w sceny z życia codziennego Bronowic (np. Wesele w Bronowicach, 1912;

Różaniec, ok. 1905).

W 2001 roku na grudniowej aukcji
prezentowaliśmy obraz zatytułowany
Wesele (patrz obok). Przedstawia on
bajecznie kolorową scenę z podkrakow-
skiego wesela. Wśród tłumu zebranych
przed chałupą wieśniaków i strojnych
drużbów na koniach, z prawej strony
rozpoznać można sylwetki żony, teścia
i dzieci artysty.





40 APOLONIUSZ KĘDZIERSKI
(Suchedniów 1861 – Warszawa 1939)  

WNĘTRZE LASU

akwarela, gwasz, tusz, papier naklejony na tekturę
50,6 x 72,6 cm
sygn. p.d.: A. Kędzierski

W narożnikach ślady po pinezkach, ponadto w p.d. rogu
sucha pieczęć ze znakiem firmowym niemieckiej papier-
ni Schoellershammer założonej w 1784 roku w Düren.

5 000 zł estymacja: 8 000 – 12 000



41 KAZIMIERZ SICHULSKI 
(Lwów 1879 – Lwów 1942) 

PRZEDWIOŚNIE, 1904

olej, płótno, 69,5 x 87 cm
sygn. p.d.: 904 SICHULSKI

17 000 zł estymacja: 20 000 – 25 000

Utrzymane w młodopolskiej poetyce Przedwiośnie po-
wstało w ważnym dla artysty okresie: tuż po jego debiu-
cie w krakowskim TPSP w roku 1903, przed pierwszą
wystawą indywidualną, która miała miejsce w roku 1905
w krakowskim oraz lwowskim TPSP. Zimą 1904/1905
artysta, wraz z Władysławem Jarockim i Fryderykiem
Pautschem, wyjechał we Wschodnie Karpaty, gdzie
zetknął się z Huculszczyzną, która odtąd stanowiła 
przewodni motyw jego twórczości. 



42 ALBERT ERNEST CARRIER-BELLEUSE, wg.
(Anizy-le-Château, Aisne 1824 – Sévres 1887)  

NIMFA, XIX/XX w.

brąz odlewany, cyzelowany, złocony
wys. figury 55,8 cm, wys. całkowita 70,5 cm
sygn. na podstawie; stan zachowania: przetarte złocenie

30 000 zł estymacja: 35 000 – 50 000

Współcześni cenili styl Carrier-Belleuse’a, łączący 
pozbawiony ornamentyki realizm z neobarokową
żywiołowością i rokokową elegancją, niepoddający 
się panującemu neoklasycyzmowi. 

Salonowe brązy Carrier-Belleuse’a należały do naj-
wyżej cenionych figur w czasach, kiedy brązownictwo 
przeżywało swój rozkwit, zaś moda na brązy objęła 
całą Europę. Do dziś rzeźby sygnowane jego nazwi-
skiem są wysoko cenione przez kolekcjonerów. 



43 WIKTOR KORECKI
(Kamieniec Podolski 1890 – Komorów k. Warszawy 1980)  

ŁÓDŹ NA BRZEGU, 1933

olej, płótno, 40,2 x 50,3 cm
sygn. l.d.: WIKTOR KORECKI | 1933

6 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000





44 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(Warszawa 1911 – Warszawa 1979)  

ZAUŁEK

olej, tektura, 34 x 24,1 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński.

5 000 zł estymacja: 8 000 – 12 000

45 ERNO ERB
(Lwów 1878 lub 1890 – Lwów 1943)  

PRZEKUPKI W DESZCZU

olej, tektura, 23,4 x 33,3 cm
sygn. l.d.: E Erb

5 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000



46 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(Warszawa 1911 – Warszawa 1979) 

PĘDZĄCE SANIE

olej, płótno
50 x 70 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

Na odwrocie na listwach krosna pieczęci z numerami
odnoszącymi się do wielkości podobrazia (odpowied-
nio): 50 i 70; ponadto na górnej i dolnej listwie krosna
numer (ołówkiem): ON 502.

9 000 zł estymacja: 10 000 – 18 000



47 JULIAN BOŃCZA-TOMASZEWSKI 
(Petersburg 1834 – Nicea 1920) 

KLARNECISTA – SCENA Z ULICY
PETERSBURGA, 1868

olej, płótno dublowane, 54 x 42,2 cm
sygn. l.d.: JTB | 1868 [monogram wiązany]

Na odwrocie centralnie słabo czytelna pieczęć wywo-
zowa ze Związku Radzieckiego.
Na krosnach nalepka (cyrylicą): PGT [Państwowa Galeria
Tretiakowska] Ekspertyza, z nr. 3957 i skrótem nazwiska
artysty: Tomaszew. oraz nieczytelnym napisem St. in[...].
Na ramie częściowo zdarta nalepka producenta ram 
z Antwerpii Maison J. Lauriks.

36 000 zł estymacja: 38 000 – 45 000

Julian Bończa-Tomaszewski był absolwentem petersbur-
skiej Akademii, którą ukończył, zdobywając liczne wyso-
kie nagrody. W roku 1863 otrzymał tytuł artysty (chudoż-
nika) XIV klasy. W kolejnym roku – akademika, za obraz
Aria Marcella. 
Oferowane dzieło powstało zapewne w Paryżu, gdzie
artysta mieszkał i pracował w latach 1861-1877, co roku
prezentując swoje prace na Salonie. Przedstawia nato-
miast scenę z Petersburga. Kamienny mur oraz elementy
przypominające obmurowanie nabrzeża rzeki lub kanału
wykonane są z charakterystycznego dla nabrzeży Peters-
burga różowego granitu. W dali widoczna jest zburzona
w 1929 roku Cerkiew Zwiastowania Pułku Gwardii Kon-
nej. Na fragmencie afiszu po lewej stronie widoczny jest
koniec wyrazu – prawdopodobnie GALERIEJA (galeria,
cyrylicą). Mężczyzna na drugim planie ubrany jest w szpi-
czaste nakrycie głowy przypominające baszłyk. 



48 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(Warszawa 1911 – Warszawa 1979) 

WNĘTRZE PAŁACU W WILANOWIE, przed 1939

akwarela, gwasz, kredka, papier naklejony na tekturę
48,7 x 33,8 cm (w świetle passe-partout) 
sygn. p.d.: Wilanów | Wł. Stachowicz 

3 000 zł estymacja: 5 000 – 7 000



49 OLGIERD BIERWIACZONEK 
(Łaszczuki, pow. Postawy na Wileńszczyźnie 1925
– Katowice 2002)  

MARTWA NATURA Z CYTATEM, 1984 

olej, płótno, 60,5 x 73,5 cm; sygn. l.d.: O Bierwiaczonek

Na odwr. napis farbą na płótnie: Olgierd Bierwiaczonek |
Martwa natura z cytatem | r. 1984. – ol. pł. 60 x 73.
Na górnej listwie krosna napisy: – czerwoną farbą: 
NR INW. M-32; – flamastrem: CBWA-6727/85.
Obok okrągły stempel CBWA Zachęta w Warszawie.
Ponadto nalepki: – firmowa nalepka Art Office Sp. z o.o.;
– nalepka CBWA Zachęta z danymi obrazu; 
– nalepka aukcyjna Agra-Art z 2016 r.

8 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000

Obraz nosi autorski tytuł Martwa natura z cytatem, przy
czym tytułowym cytatem jest tu – umieszczona w głębi,
za biało nakrytym stołem – Piastunka, dzieło Olgi Boz-
nańskiej z 1899 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego
we Wrocławiu.

Obraz opisany i reprodukowany w katalogu:
– Aukcja obrazów ze zbiorów Zachęty 28 XI 2008. Pokaz

przedaukcyjny 25 XI – 28 XI 2008, Zachęta Narodowa 
Galeria Sztuki, Warszawa 2008, s. 5, nr kat. 6, il.





50 WŁADYSŁAW CHMIELIŃSKI
(Warszawa 1911 – Warszawa 1979) 

WAWEL

olej, płótno, 50,4 x 35,3 cm
sygn. p.d.: Wł. Chmieliński

Na odwrocie na górnej listwie krosna kartka z informa-
cjami o artyście w języku duńskim; ponadto na wszyst-
kich listwach krosna pieczęcie z numerami: 35 i 50
odpowiednio do wielkości; na płótnie pieczęć w formie
palety malarskiej z dwoma pędzlami.

9 000 zł estymacja: 10 000 – 16 000

51 ERNO ERB
(Lwów 1878 lub 1890 – Lwów 1943)  

NA LWOWSKIM TARGU

olej, tektura, 35 x 50 cm
sygn. p.d.: EErb

15 000 zł estymacja: 16 000 – 20 000



52 STANISŁAW IGNACY WITKIEWICZ
(Warszawa 1885 – Jeziory na Wołyniu 1939)  

PORTRET KRZYSIA GROSSA, XI 1931

pastel, papier naklejony na tekturę, 64,4 x 49,7 cm
sygn. l.d.: IgnWitkiewicz 1931 XI; p.d.: NTI P | (T.B)

100 000 zł estymacja: 120 000 – 160 000

Witkacy uważał, że wykonanie portretu dziecięcego jako

„czystego typu B jest niemożliwe z powodu ich ruchliwo-

ści“ i na ogół kwalifikował je do kategorii mieszanej B + E.

Czasami jednak trafiał się model wyjątkowo grzeczny, któ-

ry potrafił usiedzieć nieruchomo dłuższy czas i można go

było potraktować na równi z dorosłymi. 

Najwyraźniej takim spokojnym dzieckiem był Krzyś Gross

(fot. obok), co prawdopodobnie jest też przyczyną, że

na portrecie wygląda na starszego niż wynika to z prze-

kazanej przez rodzinę sportretowanego fotografii.

Krzysztof Gross, w czasie tworzenia portretu, miał za-

ledwie trzy lata. Dziecko ma nienaturalnie powiększone

oczy nieruchomo wpatrzone w widza, co jest charakte-

rystycznym chwytem artystycznym Witkacego, dzięki

któremu osiągał specyficzną ekspresję. Typowe dla

portretów dziecięcych są pozostałe elementy – podłuż-

ny półmisek z owocami na stole, za którym posadzony

został chłopczyk, oraz tło z nieregularną jasną aureolą

wokół głowy dziecka. Dodatkowe adnotacje na portrecie

oznaczają, że artysta nie pił alkoholu (NTI ), ale palił

papierosy (P).

Rodzice Krzysia – lekarz z legionową przeszłością i pianistka – należeli do zakopiańskiej elity towa-

rzyskiej, która chętnie zamawiała portrety u Witkacego. Stać było na to ludzi zamożnych, jako że

według dołączonego do Regulaminu Firmy cennika honorarium za typ B wynosiło 250 zł, co równało

się ówczesnej przyzwoitej miesięcznej pensji (np. nauczycielskiej). 

Starannie wykonany Portret Krzysia Grossa jest jednym z najlepszych dziecięcych portretów wyko-

nanych przez Witkacego, który umiał w wizerunkach małych modeli pokazać ich dopiero kiełkujące

życie wewnętrzne, a w wiernie narysowanej fryzurze i błękitnej, harmonizującej kolorem z oczami

dziecka bluzeczce z białymi falbankami udokumentował ówczesną modę dziecięcą. 

Za ekspertyzą dr Anny Żakiewicz





53 IGNACY PIEŃKOWSKI
(Dołubowo 1877 – Kraków 1948) 

PEJZAŻ Z ZAKOLEM RZEKI

olej, płótno, 69,7 x 99,3 cm
sygn. p.d.: IPieńkowski [inicjały wiązane]

Na odwrocie na dolnej listwie krosna fragment pieczęci
składu przyborów malarskich Róży Aleksandrowicz 
w Krakowie.

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

54 BOLESŁAW SZAŃKOWSKI
(Warszawa 1873 – Fischbachau w Bawarii 1953)  

KWIACIARKA, po 1945

olej, płyta pilśniowa, 98 x 85 cm
sygn. l.d.: Szańkowski

Na odwrocie na tekturowym zaplecku nalepka Galerii
Goyert w Kolonii; ponadto nalepka domu aukcyjnego 
w Warszawie.

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000





55 BRONISŁAWA RYCHTER-JANOWSKA
(Kraków 1868 – Kraków 1953) 

SAD NOCĄ, 1921

olej, tektura, 17,5 x 28,3 cm (w świetle passe-partout)
sygn. l.d.: MARCI ZŁOTEMU DZIECKU CO PŁACZE. | 
B. RYCHTER-JANOWSKA. | 1921.

5 000 zł estymacja: 6 000 – 10 000

56 TADEUSZ STYKA
(Kielce 1889 – Nowy Jork 1954) 

BLOND PIĘKNOŚĆ

olej, deska mahoniowa o sfazowanych krawędziach
41 x 32,5 cm
sygn. l.d.: TADÉ. STYKA.

Na odwrocie numer (ołówkiem): No 13; centralnie nalep-
ka w kształcie palety: Ancne Mon CHAUVIN | CÉSAR
GUICHARDAZ, Sucr | PARIS | 29 31 RUE DU DRAGON;
poniżej nalepka z katalogu aukcyjnego z opisem obrazu
w języku francuskim; ponadto na górnej listwie ramy
powtórzony numer (ołówkiem): No 13.

20 000 zł estymacja: 25 000 – 40 000





57 JÓZEF PANKIEWICZ
(Lublin 1866 – La Ciotat, Francja 1940) 

MARTWA NATURA Z OWOCAMI, DZBANKIEM,
BUTELKĄ ORAZ KRZESŁEM, 1926

olej, płótno, 50 x 61 cm
sygn. l.g.: Pankiewicz

Na odwrocie na prawej listwie krosna (ołówkiem): 12 R,
na lewej listwie krosna pieczęć z numerem 12 F odnoszą-
cym się do wielkości podobrazia; ponadto na dolnej list-
wie ramy nalepka depozytowa MNW (druk, długopis):
Muzeum Narodowe | w Warszawie | p 790/05/4

550 000 zł estymacja: 600 000 – 700 000

W połowie lat dwudziestych Pankiewicz zradykalizował swoje podejście do sztuki. Odrzucił hiszpań-

skie, kubistyczno-fowistyczne doświadczenia. Odrzucił również, dotychczas akceptowane, autorytety

i zaczął krytykować malarstwo postimpresjonistyczne. W zalewie nowoczesnych nurtów upatrywał

upadku sztuki. W tym czasie powrócił do malarstwa tradycyjnego, czystego. Tworzył w oparciu o

klasyczne metody. Najpierw powstawał rysunek, potem walor, następnie artysta wprowadzał gamę

kolorów kontrastując ze sobą odcienie ciepłe i zimne. Prezentowa Martwa natura modelowana jest

miękko i stanowi przykład szlachetności materii barwnej w sztuce Pankiewicza. 

Jak pisał Józef Czapski, jego paletę w tym okresie zdominowały żółcienie neapolitańska i brylanty-

nowa, biel srebrna, umbra, siena palona, ochra żółta i czerwień indyjska. Artysta w sposób bardzo

klasyczny podszedł do aranżacji Martwej natury z owocami. Całość przypomina nieco scenografię. 

Nic nie zostało tu umieszczone przypadkowo. Miękki, wzorzysty obrus stanowi jakoby scenę dla sto-

jących na niej aktorów. Wchodzących ze sobą w interakcję pierwszo i drugoplanowych postaci.

Całość kompozycji zamyka, nadając jej dodatkowej głębi i wydobywając z tła butelkę, falujące oparcie

krzesła. 

Prezentowane dzieło jest obiektem klasy muzealnej, stanowiącym znakomity przykład dojrzałego

malarstwa Józefa Pankiewicza, pierwszego polskiego impresjonisty.

Obraz wystawiany i wzmiankowany w:
– Wystawa zbiorowa Józefa Pankiewicza, Katalog

[oprac. J. Czapski], IPS, Warszawa maj-czerwiec 1933, 
s. 17, nr 59.;

– Wystawa Józefa Pankiewicza z Paryża, TPSP Poznań, 
listopad 1933, nr 43;

– Katalog wystawy zbiorowej dzieł Józefa Pankiewicza 
(Paryż), Muzeum Miejskie w Bydgoszczy, styczeń-luty 
1934, nr 25;

– Katalog XXIII Wystawy Instytutu Propagandy Sztuki. 
Prof. J. Pankiewicz Paryż, A. Cukierówna Warszawa, 
M. Obrębska Warszawa, Warszawa – Łódź, kwiecień –
maj 1934, nr 25. 

– Józef Pankiewicz 1866-1940. Życie i dzieło. Artyście 
w 140. rocznicę urodzin, katalog oprac. E. Charazińska,
MNW, Warszawa 2006, s. 150, nr kat. 375.





58 TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 – Paryż 1932) 

RODZINA BRETOŃSKA (ULICZNI ŚPIEWACY)

olej, deska, 30 x 22 cm; sygn. l.d.: T. Makowski

40 000 zł estymacja: 50 000 – 80 000

Na odwrocie – w prawej dolnej ćwierci pionowo ułożonej
deski – szkic tej samej sceny nieco różniący się kolory-
styką i układem postaci od kompozycji z lica obrazu.
Ponadto stemple (odbite na deseczce w ułożeniu piono-
wym): – 12; G; PARIS. Pośrodku ledwie widoczny zarys
niewiadomej, okrągłej pieczątki.



59 TADEUSZ MAKOWSKI
(Oświęcim 1882 – Paryż 1932) 

STARA ZAGRODA W NORMANDII, ok. 1926-1927

olej, płótno, 24,5 x 33,3 cm
sygn. p.d.: Tadé Makowski

Do obrazu dołączona jest ekspertyza 
p. Elżbiety Zawistowskiej z kwietnia 2021 r.

90 000 zł estymacja: 100 000 – 150 000

Jak wskazuje autorka ekspertyzy, obraz nie posiada
własnej bibliografii, jednak przedstawia ten sam motyw
pejzażowy co dwukrotnie większe dzieło – Stare zagro-
dy – prezentowane na wystawie Malarstwo polskie w ko-
lekcji Ewy i Wojciecha Fibaków. 

Tadeusz Makowski spędził lato roku 1926 oraz wiosnę
i jesień roku kolejnego w Breuilpont, wiosce w Górnej
Normandii położonej około 120 km od Paryża. Powstał
wówczas cykl małomiasteczkowych studiów pejzażo-
wych malowanych w Breuilpont i okolicznych miejscowo-
ściach: Gadencourt, Chanu, Merey. Obrazy z tego okresu
utrzymane są w stonowanej, ściszonej gamie barwnej
z dominującymi szarościami i jasnymi ugrami.
Maluję w gamach szarych i robię wszystko, by je uczynić
przejrzystymi. Łagodne światło łatwiej mi uchwycić w ten
sposób. Może za wiele wszędzie ciężkiej gęstej materii.
(T. Makowski, Pamiętnik, [oprac. W. Jaworska], Warsza-
wa 1971, s. 308, dn. 2 X 1927)
Unikam silnych barw, bo wrzeszczą – wolę przytłumione
piano. Duszy mej odpowiadają anemiczne, biedne dzieci,
zwiędłe kwiaty lub dyskretne w kolorze, wolę łagodne
światło szarych dni niż gwałtowne kontrasty słońca.
(M. Samlicki, Twórczość plastyczna Tadeusza Makow-
skiego, „Kurier Literacko-Naukowy“ I.K.C, 1927, nr 72)
Wszystkie cytaty za: W. Jaworska, Tadeusz Makowski.
Życie i twórczość, Wrocław-Warszawa 1964, s. 180-195





60 WŁODZIMIERZ TERLIKOWSKI
(Poraj koło Łodzi 1873 – Paryż 1951) 

WIDOK NA OGRÓD, po 1945

olej, płótno, 55,2 x 38,2 cm
sygn. l.d.: W de Terlikowski

Na odwrocie na górnej listwie krosna (flamastrem):
Wladimir de Terlikowski | 1873-1951; napis częściowo
przykryty numerem (czarnym markerem): 810069; 
ponadto na poprzeczce krosna numer (białą kredą): 187;
obok pieczęć z numerem: 000989.

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000

Proweniencja:
– Kolekcja prywatna, Polska
– Zakupiony w paryskim domu aukcyjnym Ader w 2015 r.

61 HENRYK EPSTEIN
(Łódź 1891 – Oświęcim 1944) 

ŁODZIE PRZY BRZEGU, lata 30. XX w.

olej, płótno dublowane, 38,3 x 55,3 cm
sygn. p.d.: H. Epstein

30 000 zł estymacja: 35 000 – 45 000



62 HENRYK HAYDEN
(Warszawa 1883 – Paryż 1970) 

PEJZAŻ, lata 30. XX w.

olej, płótno dublowane, 54 x 73 cm 
sygn. p.d.: Hayden | 3[.]
Na odwr. na prawej listwie krosna stempel z nr. 20P odno-
szącym się do wielkości podobrazia, nr ten powtórzony
na l. listwie krosna zieloną kredką; na poprzeczce krosna
(zieloną kredką): no 13 C; obok nalepka z nr. (czarnym dłu-
gopisem): 132; obok nalepka z opisem (czarnym długopi-
sem): Henri Hayden | 132 (Pay / [...]) (13) | „Paysage Du.
France“ | 73 x 54 cm | 15,000 | deceased after = 1960

50 000 zł estymacja: 60 000 – 85 000



63 JOACHIM WEINGART
(Drohobycz 1895 – obóz koncentracyjny Auschwitz 1942) 

DYSKUSJA NA TRAWIE, lata 30. XX w.

olej, płótno
75 x 104,5 cm
sygn. p.d.: Weingart

Na odwrocie zachowana częściowo nalepka wypełniona
atramentem: Sujet: 3 personnes dans l’herbe | Auteur:
Weingart | No 184 PRIX; na krosnach napis czerwoną
kredką: 103.

85 000 zł estymacja: 90 000 – 110 000

Przedstawienia dzieci były obecne w twórczości Joachi-
ma Weingarta już w najwcześniejszym okresie twórczości.
Artysta, malujący w tym czasie pod wpływem twórców
wiedeńskich, posługiwał się dużymi płaszczyznami plam
barwnych, obwiedzionych wyraźnym konturem. Stosował
deformację postaci oraz ekspresję wyrażoną przez język
ciała, zwłaszcza gesty rąk, z dążeniem do uchwycenia
psychologii modela. 
Po okresie neoklasycystycznej stylizacji, w latach 30.,
u przechodzącego silne stany emocjonalne Weingarta
powróciły tendencje ekspresjonistyczne. Jego obrazy
budowane są mocnymi uderzeniami, gwałtownie zmie-
niającego kierunek pędzla. Niuanse walorowe zostały
zastąpione przez wyraźne kontrasty barwne – często
czerwienie i oranże przeciwstawiane błękitom i przeła-
manym bielom. 





64 CZESŁAW ZAWADZIŃSKI
(1878 – 1979) 

ANEMONY

olej, sklejka, 45,2 x 36,8 cm
sygn. p.d.: Zawadzinsky

5 000 zł estymacja: 6 000 – 10 000

65 WOJCIECH WEISS
(Leorda na Bukowinie w Rumunii 1875 – Kraków 1950)  

MAJ W OGRODZIE

olej, płótno, 50 x 65 cm
Na odwr. na płótnie p.g. pieczęć z numerem ze spuścizny
po artyście: 1104 | WW 3; ponadto l.d. nr (białą kredą): 14.
Na górnej listwie ramy nalepka zakładu ramiarskiego
w Piastowie.

Do obrazu dołączony jest dowód zakupu w warszawskiej
galerii z informacją o potwierdzeniu autentyczności obrazu
przez Zofię Weiss-Albrzychowską.

33 000 zł estymacja: 35 000 – 45 000



66 MOJŻESZ KISLING
(Kraków 1891 – Sanary-sur-Mer 1953) 

KOGUTY, 1948

olej, płótno, 54,4 x 73,4 cm
sygn. l.g.: Kisling | Sanary | 1948

150 000 zł estymacja: 170 000 – 250 000

Kogut – barwnie upierzony ptak, stanowi dla artystów świetny temat malarski. Tak też było w przy-

padku dzieła Mojżesza Kislinga, jednego z czołowych reprezentantów École de Paris, wybitnego ucz-

nia Józefa Pankiewicza. Kisling, w którego martwych naturach widoczne są reminiscencje malarstwa

holenderskiego, sięgnął po ten klasyczny motyw, tworząc znakomitą, opartą na silnych kontrastach

kolorystycznych kompozycję.

na odwrocie:
– na płótnie l.g. numer (ołówkiem): 20 P
– na prawej listwie krosna pieczęć z numerem: 20 P odno-

sząca się do wielkości podobrazia, poniżej nr (czarnym 
flamastrem): 346 [w kółku]

– na dolnej listwie krosna napis (czerwonym flamastrem):
reproduit No 20 – page 364

– ponadto na ramie na prawej listwie (czerwoną kredką):
Kisling; obok (w przeciwnym kierunku, czarnym flama-
strem): Kisling Coqs

– na lewej listwie ramy wyciśnięty znak: RAPHAEL | DE-
POSE; obok (żółtą kredką): T= 73 x 54 (20P) 

Do obrazu dołączone jest potwierdzenie autentyczności,
wystawione przez Marca Ottavi w październiku 2020, in-
formujące o zamieszczeniu powyższego obrazu w IV tomie
Katalogu Raisonne prac Mojżesza Kislinga (obecnie w przy-
gotowaniu). 

Obraz reprodukowany w: 
– J. Kisling, J. Kessel, Kisling, Nowy Jork – Turyn, 1971, 

s. 320, il. 20.





67 HENRYK BERLEWI
(Warszawa 1894 – Paryż 1967)  

KOBIETA W PERŁACH, 1934

pastel, niebieski papier, 49,9 x 37,7 cm
sygn. p.d.: H. Berlewi 34
W narożnikach ślady po pinezkach; ponadto l.g. nie-
czytelna sucha pieczęć wytwórni papieru; na górnej 
listwie ramy nalepka domu aukcyjnego w Warszawie.

15 000 zł estymacja: 18 000 – 25 000



68 ZYGMUNT MENKES
(Lwów 1896 – Riverdale, Nowy Jork 1986) 

MARTWA NATURA Z BUDZIKIEM, 1937

olej, płótno, 65,2 x 54 cm
sygn. z prawej: Menkes
Na odwrocie na poprzeczce krosna numer (ołówkiem):
No 37; ponadto na górnej listwie krosna numer (flama-
strem): 1770 [strzałka]. 

55 000 zł estymacja: 60 000 – 90 000

Proweniencja:
– Polska, kolekcja prywatna.
– Stany Zjednoczone, kolekcja prywatna.
– Paryż, kolekcja Marka Mielniczuka do 1987.
– Zakup Versaille (Maitre Blache) Hotel de Vent. 



69 STANISŁAW ŻURAWSKI
(Krosno 1889 – Kraków 1976) 

AKT NA TLE ZIELENI, ok. 1940

olej, płótno, 69 x 49 cm
sygn. l.g.: St. Żurawski

5 000 zł estymacja: 6 000 – 10 000



70 ELISABETH RONGET 
(Chojnice 1886 – Paryż 1962) 

KUBISTYCZNY AKT KOBIECY

olej, płótno, 76 x 63,8 cm; sygn. l.g.: RONGET
na krosnach po lewej napis: RONGET

7 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000



71 ZYGMUNT MENKES
(Lwów 1896 – Riverdale, Nowy Jork 1986) 

DZIEWCZYNA Z MAKAMI, po 1950

olej, płótno, 56 x 46 cm
sygn. p.d.: Menkes

55 000 zł estymacja: 60 000 – 80 000

Na odwrocie na górnej listwie krosna stempel firmy
Anco Bilt oferującej materiały malarskie: 18 | ANCO INC |
GLENDALE N.Y. [paleta z cyrklem i napisem ANCO BILT].
Na odwrocie na górnej listwie ramy nalepka aukcyjna
Agra-Art z 2017 r.



72 RAJMUND KANELBA
(Warszawa 1897 – Londyn 1960)  

CHŁOPIEC Z LATAWCEM

olej, płótno, 61 x 50,8 cm; sygn. p.g.: Kanelba

na odwrocie:
– na pł. (czarną farbą): BOY WITH KITE | by | KANELBA;
– poniżej (czarną kredką): Exhibited Selected | Artists 

Gallerie NYC | Oct. 31 - Nov 15 1961 | xyz 02

– na g. listwie krosna fragment nalepki wystawowej, opi-
sanej na płótnie (druk): FROM | SELEC[TED] ARTISTS 
[GALLERI]ES INC. | 903... N.Y.

– ponadto na górnej i prawej listwie krosna wyciśnięty
stempel firmy Anco Bilt oferującej materiały malarskie 
oraz numery (odpowiednio): 20 i 24 odnoszące się do 
wielkości podobrazia.

27 000 zł estymacja: 30 000 – 40 000



73 EUGENIUSZ EIBISCH 
(Lublin 1896 – Warszawa 1987) 

PEJZAŻ, 1969 

olej, płótno, 64 x 86,5 cm 
sygn. l.d.: Eibisch
Na odwrocie na płótnie nalepka (druk, maszynopis): 
LA RUOTA Galleria d’Arte – Parma | VIA A. MEZZA, 2 |
Autore EUGENIUSZ EIBISCH | Titolo „Paesaggio“ (1969) |
Dimensioni cm. 88 x 66 (olio su tela) | Prezzo.
Na nalepce prostokątna pieczęć galerii: GALLERIA 
„LA RUOTA“ | Via A. Mazza, 2 – PARMA - Tel. 37-969.

18 000 zł estymacja: 20 000 – 30 000

Obraz jest przykładem typowego południowego pejza-
żu, malowanego przez artystę podczas długiego pobytu
we Włoszech na przełomie lat 60. i 70. XX w. Ten twór-
czy okres zaowocował wieloma kompozycjami o tema-
tyce pejzażowej, jak i martwymi naturami o soczystych
barwach.

74 ALICJA HALICKA
(Kraków 1894 – Paryż 1974)  

TANCERKI, ok. 1926-27

olej, płótno, 61 x 38,4 cm
sygn. p.d.: Halicka

Na odwrocie w p.g. narożniku krosna nalepka wystawo-
wa (druk, tusz): GALERIE | CONNAISSANCE DE L’EST |
14, RUE DE LILLE, PARIS-7 | BAB. 41-72 | No 623 | MR Alice
Halicka | Huile sur touile | Danseures 61 x 38;
ponadto na płótnie numer (białą kredą): 2.

35 000 zł estymacja: 40 000 – 48 000

Obraz wystawiany:
– Voyages aux Indes, Galeria Connaissance de l’Est, 

Paryż 1957.







75 RAJMUND KANELBA
(Warszawa 1897 – Londyn 1960) 

ZUZANNA

akwarela, tusz, gwasz, ołówek, papier
51,5 x 39,5 cm 
sygn. p.g.: Kanelba
na odwrocie nalepka aukcyjna Agra-Art z 2018 roku

8 000 zł estymacja: 10 000 – 16 000

76 HENRYK HAYDEN
(Warszawa 1883 - Paryż 1970) 

PEJZAŻ NADRZECZNY, lata 30. XX w.

olej, tektura, 38 x 45,6 cm
sygn. p.d.: Hayden

Na odwrocie przy lewej krawędzi pieczęć z numerem 8F
odnoszącym się do wielkości podobrazia; poniżej owalny
stempel składu materiałów malarskich Legrip w Rouen;
ponadto nalepka aukcyjna.

18 000 zł estymacja: 20 000 – 35 000





77 LUDWIK KLIMEK
(Skoczów 1912 – Nicea 1992) 

KWIATY, 1964

olej, płótno, 81 x 65 cm
sygn. p.d.: KLIMEK 64

Na odwrocie (czarnym markerem): Manton Residence
du Louvre KLIMEK 1964; ponadto na górnej listwie ramy
nalepki aukcyjne domu aukcyjnego w Bernie; na dolnej
listwie ramy nalepka aukcyjna Agra-Art z 2017 r.

7 000 zł estymacja: 8 000 – 15 000

78 MILOSLAVA VRBOVA-ŠTEFKOVÁ
(Zinkau / Žinkovy w Czechach 1909 – Freudenstadt 1991) 

PRÓBA BALETU

olej, płótno, 80,7 x 100,7 cm
sygn. l.d.: M Vrbova

Do obrazu dołączone jest potwierdzenie autentyczności
podpisane przez artystkę.

8 000 zł estymacja: 10 000 – 15 000



79 WŁODZIMIERZ ZAKRZEWSKI
(Petersburg 1916 – Warszawa 1992) 

PARYŻ. ALEJA PREZYDENTA WILSONA, 1966

olej, płótno, 59,8 x 80,8 cm
sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: W. Zakrzewski 1966
na odwr. (czarnym markerem): W. ZAKRZEWSKI 1966 |
120 | Av. du President Wilson | Paris 16 [-eme] | 60 x 81

12 000 zł estymacja: 15 000 – 25 000

80 JAKUB ZUCKER
(Radom 1900 – Nowy Jork 1981) 

SPACER ALEJĄ

olej, płótno, 65 x 54 cm
sygn. p.d.: J. ZUCKER.
na odwrocie na poprzeczce krosna (długopisem): 
Jacques Zucker

10 000 zł estymacja: 15 000 – 25 000





81 STANISŁAW GAŁEK
(Mokrzyska 1876 – Zakopane 1961) 

ZNAD MORSKIEGO OKA 

olej, tektura
33,3 x 48,6 cm (w świetle oprawy)
sygn. p.d.: ST. GAŁEK 

Na odwrocie nalepka z wystawy w Muzeum Tatrzańskim
(druk, pieczęć): Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Cha-
łubińskiego w | Zakopanem | Zakopane ul. Krupówki 10 |
autor Stanisław Gałek | tytuł Morskie Oko | rok MUZEUM
TATRZAŃSKIE | im. dra Tytusa Chałubińskiego | ul. Kru-
pówki 10, tel. 52-05, 29-35 | 34-500 ZAKOPANE | 0278385
| technika olej, tektura | wystawa „Stanisław Gałek i ta-
trzańscy pejzażyści jego czasów“ | (18 listopada 2016 –
26 lutego 2017)

6 000 zł estymacja: 8 000 – 16 000

Pejzaż ukazuje fragment Morskiego Oka, brzegu i piargi
u podnóży Mięguszowieckich Szczytów. Obraz został
omówiony i reprodukowany w artykule Witolda Hucula-
ka . Autor zwraca uwagę jak swobodnie odmalowuje
Gałek niknące w wodzie głazy i okruchy skalne, kontra-
punktując ten motyw odbiciami otoczenia w tafli jeziora.
Obraz jest utrzymany w wyrównanej, harmonijnej tonacji
kolorystycznej, właściwie oddającej nastrój cichego, po-
chmurnego dnia nad brzegiem Morskiego Oka.

Obraz wystawiany i reprodukowany w: 
– Góry widoków. Stanisław Gałek i tatrzańscy pejzażyści 

jego czasów, Muzeum Tatrzańskie w Zakopanem, 18 XI 
2016 – 5 I 2017 (bez numeracji stron i reprodukcji);

– W. Huculak, Wyczółkowski, Mroczkowski i inni, „Tatry“
nr 61, lato 2017, str. 170-175.



82 JAN SZANCENBACH
(Kraków 1928 – Kraków 1998)  

ODWILŻ, 1973

akryl, olej, płótno, 90,6 x 109,2 cm
sygn. p.d.: 73 | Szancenbach

Na odwr. centralnie (czarną farbą): JAN SZANCENBACH |
ODWILŻ | 1973 | ACRYL + OLEJ.
Ponadto l.g. pieczęć opatrzona numerem i podpisem.

18 000 zł estymacja: 25 000 – 35 000



DOM AUKCYJNY AGRA-ART SPÓŁKA AKCYJNA

00-679 Warszawa, ul. Wilcza 55/63

tel. 22 625-08-08, 22 745-10-20, e-mail: agra@agraart.pl

ZARZĄD

Zofia Krajewska-Szukalska Konrad Szukalski Rafał Krajewski
prezes zarządu wiceprezes wiceprezes

Anna Jóźwik Piotr Borkowski
dyrektor Domu Aukcyjnego dyrektor zarządzający

Jolanta Krasuska Grażyna Zielińska Joanna Dziewulska Ewelina Cwetkow
kierownik działu malarstwo historyk sztuki historyk sztuki
(sztuka współczesna) rzemiosło artystyczne (sztuka tradycyjna) (sztuka współczesna)

Marcin Zieliński Katarzyna Jedynak Monika Bryl Agnieszka Warska
projekty promocja wydarzeń historyk sztuki księgowość
graficzne aukcyjnych (sztuka tradycyjna)

KOMISJA EKSPERTÓW

Anna Tyczyńska  Renata Lisowska Jolanta Krasuska Maryla Sitkowska
historyk sztuki konsultacje historyk sztuki historyk sztuki
malarstwo konserwatorskie malarstwo grafika, rysunek

Joanna Dziewulska  Anna Jóźwik Ewelina Cwetkow Monika Bryl
historyk sztuki historyk sztuki historyk sztuki historyk sztuki
malarstwo malarstwo malarstwo malarstwo, rzemiosło

Roczna prenumerata katalogów (Sztuka Współczesna i Tradycyjna) 
wysyłanych przed każdą aukcją w pierwszej kolejności oraz wszelkie inne okazjonalne katalogi Agra-Art – 120 zł
numer konta: PeKaO SA 69 1240 6218 1111 0010 7726 1501

Zdjęcia do katalogów WYDAWCA: Agra-Art SA
Marcin Zieliński, Łukasz Macheta Wszelkie prawa zastrzeżone.





IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES:

NR DOWODU OSOBISTEGO:

TELEFON:

EMAIL:

FORMULARZ REJESTRACJI / ZLECENIA NA AUKCJĘ
W DNIU 13 CZERWCA 2021

BĘDĘ UCZESTNICZYĆ OSOBIŚCIE W AUKCJI

ilość miejsc do zarezerwowania:

CHCĘ LICYTOWAĆ PRZEZ TELEFON

pozycje wg numerów katalogowych:

nr telefonu, pod którym będę dostępny/a w czasie aukcji:

CHCĘ ZŁOŻYĆ ZLECENIE

nr kat., opis obiektu, maksymalna cena (bez premium)

Zapoznałam/em się i akceptuję regulamin umieszczony w katalogu aukcyjnym (lub na www.agraart.pl)
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych: Administratorem danych jest Agra-Art S.A. z siedzibą w Warszawie NIP: 526-18-79-258. Państwa dane będą przetwarzane

w celu realizacji zamówionej uslugi. Pozostałe kwestie dotyczące Państwa w polityce prywatności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agra-Art S.A. moich danych osobowych w postaci adresu poczty elektronicznej w celu przesyłania wybranych informacji 
handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Agra-Art S.A. moich danych osobowych w postaci numeru telefonu w celu przekazywania wybranych informacji przy użyciu 
telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

DATA PODPIS



Informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Agra-Art S.A.

Używany poniżej skrót „RODO“ oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Administrator danych osobowych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Agra-Art S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Wilczej 55/63, 

00-679 Warszawa. KRS: 0000101181, REGON: 012478229, NIP: 5261879258. 

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem tel: (22) 625-08-08 oraz za pośrednictwem

adresu mailowego: agra@agraart.pl

2. Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu:

· przesłania zamówionej informacji handlowej (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

· wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1. lit. b i c RODO);

· ewentualnego dochodzenia lub obroną przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Odbiorcy danych osobowych:

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty:

· upoważnione do ich otrzymywania z mocy obowiązujących przepisów prawa (np. sądy i organy państwowe);

· z zakresu doręczania korespondencji i przesyłek;

· biuro rachunkowe obsługujące Agra-Art S.A.;

· doradcze, audytorskie i kontrolne;

· prawne i windykacyjne.

4. Okres przetwarzania danych osobowych:

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizowania umowy oraz do upływu czasu niezbędnego do

ochrony roszczeń, o którym mowa w art. 118 ustawy Kodeks Cywilny. 

Jeśli podstawą przetwarzania jest zgoda, dane będą przetwarzane do momentu złożenia sprzeciwu.

5. Przysługujące prawa:

· Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia

ich przetwarzania, usunięcia, przenoszenia i ograniczenia przetwarzania. 

· Ma Pani/Pan prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

w celach informacyjnych i marketingowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

· Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli stwierdzą Państwo, 

że Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

· W celu skorzystania z powyższych praw, należy skontaktować się z Agra-Art S.A. sposobem wskazanym powyżej.

6. Obowiązek podania danych:

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia skorzystania z usług Administratora.

7. Automatyczne podejmowanie decyzji:

Decyzje dotyczące Pani/Pana danych nie są oparte na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, 

w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.



II AUKCJA

Agra-Art dla Domu Fundacji Ronalda McDonalda

13 czerwca 2021, ok. 18:20

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na Aukcję Charytatywną, z której cały dochód zostanie przekazany 

na wykończenie Domu Ronalda McDonalda w Warszawie. Pod młotek z tej okazji trafi dzieło Justyny Boruckiej,

którego licytacja rozpocznie się tuż po zakończeniu Aukcji Sztuki Współczesnej, ok. godz. 18:20.

Aby rodzina mogła być razem – to misja powstałej w 2002 roku Fundacji Ronalda McDonalda, należącej do sieci

organizacji dobroczynnych Ronald McDonald House Charities, która wspiera szpitale w 65 krajach na świecie. 

W Polsce w centrum uwagi Fundacji znajduje się profilaktyka zdrowotna dzieci oraz opieka skoncentrowana

na rodzinie w czasie ciężkiej choroby jej najmłodszych członków, wiążącej się z pobytem w szpitalu. 

Skala tych działań obejmuje całą Polskę, a organizacji pomagają firmy, osoby prywatne i wolontariusze.  

Kluczowe programy Fundacji to Domy Ronalda McDonalda – komfortowe, bezpłatne hotele dla rodzin długo 

leczonych dzieci oraz lokalizowane w szpitalach pediatrycznych Pokoje Rodzinne Ronalda McDonalda, gdzie

rodziny i opiekunowie hospitalizowanych maluchów mogą korzystać z nowoczesnego zaplecza socjalnego. 

A wszystko to, aby dać im poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Otoczeni wsparciem wolontariuszy 

i profesjonalnego zespołu zbierają siły, z którymi wracają z Domu na oddział do dziecka. 

We wrześniu 2019 roku ruszyła budowa warszawskiego Domu. Przyjął on pierwsze rodziny na początku

bieżącego roku. Roczny koszt utrzymania jednego pokoju w Domu, aby rodzice mogli mieszkać w nim bezpłatnie,

to około 65 000 zł. 

Fundacyjna filozofia opieki nad całą rodziną

w czasie pobytu dziecka w szpitalu zmienia

jakość medycyny pediatrycznej. Fundacja daje

rodzicom wsparcie, domowe warunki dają

szansę na poczucie normalności i równowagę.
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