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REGULAMIN AUKCJI

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

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

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

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

5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie  mogące 
uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domu 
Aukcyjnemu występowanie w  ich imieniu lub  licytować tele-
fonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii telefo-
nicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym 
24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

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

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

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

9. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna 
w  wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w  sprzedaży 
po poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna jest 
kwotą brutto.

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

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

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

13. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach 
prawa:
a). Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 

nad zabytkami: 
 Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o  wartościach 

przekraczających limity określone w ustawie O ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga 
zgody odpowiednich władz.

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

Noty katalogowe: Dagmara Tomczyk.

Projekt i opracowanie graficzne: Piotr Chruścicki.
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1. 
Jan MATEJKO (1838–1893) 
Stańczyk, 1881

algrafia, papier; 30,5 x 23,5 cm w św. p-p.;
sygn. z matrycy i dat. p. d.: JM / rp.1881;
autorski napis ołówkiem p. d.: Stańczyk zatem wieśniak z  podkra-
kowskiej wsi dże? / mądry błazen Króla Zygm. I-go Starego/częstokroć 
bystrzejszy w swych ciętych satyrycznych /…?od samego Króla

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 5 000–7 000

Postać Stańczyka jest jedną z najbardziej charakterystycznych 
w  twórczości Jana Matejki. Słynny olejny obraz przedstawiający 
zasmuconego królewskiego błazna na stałe wszedł do kanonu wy-
bitnych dzieł polskiej sztuki. Prezentowana algrafia z wizerunkiem 
Stańczyka jest kolejną wariacją na temat tego motywu. Stańczyk 
znany był z dowcipnych komentarzy dotyczących życia dworskie-
go i sytuacji politycznej, przy jednoczesnym głębokim patrioty-
zmie. Jak podaje Krystyna Sroczyńska, „postacią królewskiego bła-
zna interesował się Matejko już w czasie studiów w Szkole Sztuk 
Pięknych. W czasie wakacji w 1856 powstał jego pierwszy obraz 
„Stańczyk udający ból zębów” […]; niecałe trzy lata później, w Mo-
nachium, naszkicował ołówkiem „Stańczyka przełażącego z gitarą 
przez okno”. 
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2. 
Edward DWURNIK (ur. 1943)

Gdańsk, 1979

flamaster, papier; 35,8 x 49,6 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: E.D / Gdańsk / E. Dwurnik 79 
u dołu napis: CYKL: PLENERY 70

Cena wywoławcza 2 400 zł
Estymacja 3 000–4 000

3. 
Wojciech WEISS (1875–1950)

Wenecja

technika mieszana, papier; 20 x 28 cm w św. p-p.;
sygn. monogramem wiązanym l. d.: ww

Cena wywoławcza 2 400 zł
Estymacja 3 000–3 500

4. 
Franciszek STAROWIEYSKI (1930–2009)

Myśliciel

węgiel, papier; 20 x 28 cm w św. p-p.;
cyfra p. g.: 13

Cena wywoławcza 1 700 zł
Estymacja 2 000–2 500

5. 
Franciszek STAROWIEYSKI (1930–2009)

Języki

ołówek, kredka, papier; 27,7 x 40,3 cm w św. p-p.

Cena wywoławcza 3 900 zł
Estymacja 5 000–6 000
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6. 
Alfons KARPIŃSKI (1875–1961)

Jabłka i cytryny

olej, tektura; 32, 7 x 48 cm w św. p-p.;
sygn. l. g.: a. karpiński;
na odwrocie napis: Jabłka cytryny / mal? / a.karpiń-
ski / Kraków

Cena wywoławcza 19 500
Estymacja 25 000–30 000

7. 
Rafał MALCZEWSKI (1892–1965) 
Pejzaż z chatami

akwarela, papier; 48,5 x 49,5 cm; 
sygn. l. d.: Rafał Malczewski

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 16 000–18 000
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9. 
Soter  
JAXA-MAŁACHOWSKI 
(1867–1952)

Łódź

gwasz, tektura; 25 x 34,4 cm;
sygn. p. d.: S Jaxa

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000– 7 000

8. 
Bronisława 
RYCHTER-JANOWSKA 
(1868–1953)

Neapol, 1919

olej, tektura; 24 x 34 cm;
sygn. i  dat. l. d.: B. RYCHTER-JANOWSKA. / 
NAPOLI 1919 22.VI.1919; 
na odwrocie autorska dedykacja piórem: 
Drogiej Pani Henryce Hanawskiej? na  / pa-
miątkę wspólnej podróży po Włoszech i po / 
Sycylii odbytej w czerwcu i lipcu 1919 roku. / 
BronisRychterJanowska

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–8 000



7

10. 
Jan MATEJKO (1838–1893)

Rysunek – segment zamku w Dębnie, 1886

ołówek, papier; 12,3 x 9,5 cm w św. p-p.;
sygn. monogramem i dat. p. d.: J.M. / 1886;
napis ołówkiem l. d.: Fragment zamku w Dębnie;
na odwrocie napis: Fragment zamku w Dębnie / Rysunek oryginalny 
Jana Matejki oraz nalepki

Cena wywoławcza 8 500 zł
Estymacja 10 000–12 000

Prace rysunkowe Jana Matejki zwykle przybierały formę szkiców do 
dalszych dzieł. Ze względu na swoją luźną formę, stanowiły także za-
pis spostrzeżeń, ćwiczeń danego motywu. Dzisiaj stanowią przede 
wszystkim historyczne udokumentowanie procesu twórczego wy-
bitnego Polaka. Janusz Bogucki wspomina, że „studia przedmiotów 
zabytkowych wykonywał Matejko na niewielkich kartkach papie-
ru”, co potwierdza prezentowana praca. Rysunek zamku w Dębnie 
(niedaleko Tarnowa) powstał w okresie, kiedy Matejko sprawował 
funkcję dyrektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
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Wyjątkowej, muzealnej klasy obraz Wojciecha Kossaka „Vive l’ Em-
pereur” („Niech żyje Cesarz”) stanowi szczególne dzieło w dorobku 
artysty. Kossak – mistrz scen batalistycznych i historycznych, nie-
zrównany malarz koni, w obrazie „Vive l’ Empereur” daje wyraz swo-
jemu talentowi. Kontrast w przedstawieniu statecznego, pełnego 
majestatu Napoleona i żywiołowo reagujących żołnierzy, nadaje tej 
pracy szczególny charakter. Ułatwia jednocześnie odbiorcy odczuć 
nastrój bitwy. Mieczysław Dąbrowski doskonale uchwycił dynami-
kę typową dla  malarstwa Wojciecha Kossaka: „ten nieokiełznany, 
wybuchowy wprost temperament malarski właśnie najlepiej i  je-
dynie może się wypowiedzieć w tematach, w których żywiołowy 
ruch, życie, ciągła walka i zmienność jest zasadniczą treścią. Toteż 
w  dziełach tego artysty występuje jako zasadniczy motyw, bez 
względu na  treść –  problem ruchu”. Obraz ten potwierdza także 
swobodę i łatwość operowania formą przez artystę oraz zamiłowa-
nie do przedstawiania wizerunków koni. W pracy „Vive l’ Empereur” 
zwraca uwagę barwna kolorystyka, która dodatkowo potęguje 
żywiołowość sceny. Artysta „jest niezrównanym mistrzem uchwy-
cenia, scharakteryzowania każdego, od najdrobniejszego do wybu-
jałego, zawrotnego ruchu, tętniącego żywiołowością czy brawurą”. 
Opisywany obraz jest tego potwierdzeniem.

Rys historyczny:
Praca wpisuje się w kolekcję obrazów o tematyce napoleońskiej, 
które powstawały już od około 1909 roku („Apoteoza Napoleona”, 
„Wizja Napoleona”). Był to niezwykle owocny czas w  twórczości 
Wojciecha Kossaka, na  który przypada powstanie jednych z  naj-
lepszych obrazów w  jego karierze (szczególnie tych o  tematyce 
historycznej). Kazimierz Olszański podkreśla: „były to szczytowe 
lata jego powodzenia zarówno artystycznego, jak i osobistego [...]. 
Rangę sukcesów podniosło jeszcze mianowanie go w r. 1913 pro-
fesorem jednej z trzech pracowni malarstwa w Szkole Sztuk Pięk-
nych w Warszawie oraz  powtórna nagroda przyznana w  1914  r. 

w  Akademii Umiejętności w  Krakowie za  całą działalność arty-
styczną lat ostatnich […]”. Popularność Kossaka była wówczas 
niezaprzeczalna. Wcześniej, w 1907 roku, po 12 latach spędzonych 
za  granicą, Wojciech Kossak powrócił do  ojczyzny. W  rodzinnej 
„Kossakówce” pozostał do I wojny światowej. „Okres ten charakte-
ryzuje intensywna praca malarska; powstało wtedy wiele dobrych 
płócien” –  podkreślał Kazimierz Olszański. Jednocześnie malarz 
aktywnie uczestniczył w działalności artystycznej. Był inicjatorem 
powstania grupy „Zero”, jej prezesem i  organizatorem wystaw, 
w  1909 roku należał do  dyrekcji Towarzystwa Przyjaciół Sztuk 
Pięknych w  Krakowie, cztery lata później został wiceprezesem, 
od  1914 do  1916 pełnił funkcję prezesa. Kossak udzielał  się nie 
tylko w obszarze malarstwa i sztuki, ale również literatury i teatru. 
W 1911 roku konsultował wystawianą w Teatrze im. Słowackiego 
w Krakowie sztukę teatralną W. L. Anczyca „Kościuszko pod Racła-
wicami”, a  rok później wydał swoje „Wspomnienia”. W  tym okre-
sie Wojciech Kossak uczestniczył w wielu wystawach, w tym we 
Lwowie, Antwerpii, Rzymie, Paryżu czy Łodzi. Po wybuchu I woj-
ny światowej artysta został przydzielony w  stopniu rotmistrza 
do 1. Korpusu krakowskiego armii gen. V. Dankla. Pełnił także funk-
cję komendanta kolumny samochodowej czy oficera ordynanso-
wego gen. K. Kirchbacha. Prezentowany obraz Wojciecha Kossaka 
datowany jest na  1915 rok. Nieco wcześniej, przytaczając słowa 
Kazimierza Olszańskiego: „w pierwszej połowie 1914  r. malował 
w  Krakowie cykl świetnych szarż napoleońskich: Szwoleżerowie 
przed Napoleonem (dwie wersje), Niech żyje cesarz (dwie wersje), 
Kirasjerzy przed Napoleonem, Wypędzenie Austriaków z Torunia”. 
„Vive l’ Empereur” jest kontynuacją tych motywów i dalszego za-
interesowania artysty francuską historią. Od  1915 do  1919 roku 
malarz kierował pracownią malarstwa batalistycznego w  war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych. W okresie I wojny światowej nie 
rozstawał się z malarstwem, tworząc m. in. portrety żołnierzy czy 
sceny z życia żołnierskiego.

11. 
Wojciech KOSSAK (1857–1942)

Vive l’ Empereur, 1915

olej, płótno; 200 x 120 cm;
sygn. i dat. p. d.: Wojciech Kossak / 1915
Literatura: Kazimierz Olszański „Wojciech Kossak”, Zakład Narodowy 
imienia Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź, 
1982 r., poz. 129

Cena wywoławcza 185 000 zł
Estymacja 200 000–250 000
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14. 
Kazimierz PODSADECKI (1904–1970)

W ogrodzie, 1959

akwarela, papier; 27 x 45,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: PODSADECKI;
dat. p. d.: 9.8.1959

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 500–2 000

12. 
Władysław JAROCKI (1879–1965)

Barbakan, 1926

akwarela, papier; 50 x 70 cm;
sygn. i dat. p. d.: W Jarocki / 1926

Cena wywoławcza 5 000 zł
Estymacja 6 000–7 000

13. 
Leszek STAŃKO (1925–2011)

Pejzaż zimowy, 1985

olej, tektura; 48,8 x 68 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: LESZEK STAŃKO 985 r

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 2 500–3 000
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15. 
Ludwik LESZKO (1890–1957)

Na moście, 1929 

olej, sklejka; 72,7 x 100,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: Leszko / 29.

Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 7 500–9 000

16. 
Wilk (Wilhelm) OSSECKI (1892–1958)

Martwa natura z gruszką

olej, tektura; 34 x 37,5 cm w świetle ramy

Cena wywoławcza 2 800 zł
Estymacja 3 000–3 500

17. 
Henryk KRZYŻANOWSKI (1890–1960)

Pejzaż wiosenny, 1936

olej, płótno; 46 x 61,5 cm;
sygn. i dat. l. d.: Henryk / Krzyżanowski 1936” 

Cena wywoławcza 1 350 zł
Estymacja 1 500–2 000
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18. 
Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867–1952)

Wenecja, 1932

olej, sklejka; 50 x 35 cm;
sygn. i dat. p. d.: S Jaxa / 1932

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–18 000 

19. 
Claus BERGEN (1885–1964)

Szybowiec, 1935

olej, deska; 53,5 x 35,5 cm;
sygn. i dat. p. d.: CLAUS BERGEN / 1935
na odwrocie autorska dedykacja w języku niemieckim: Seinem lie-
ben Ernie zur frdl. / Erinnerung an den / regenden Kegelabend im / Pi-
lsen-Hotel-Winter 1935 / Claus Bergen / Der Kesel z. Preis (czyli: Kocha-
nemu Erniemu na / pamiątkę wspaniałego wieczoru / na kręglach 
w Hotelu Pilsen – zima 1935 / Claus Bergen / “za cenę kręgla”) oraz 
nalepka w języku angielskim

Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 13 000–16 000 
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21. 
Kazimierz WĄSOWICZ  
(1888–1962)

Krajobraz wiosenny, 1962 

olej, płótno; 70 x 82,3 cm; 
sygn. l. d.: KW;
na odwrocie nalepki z opisem pracy 

Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 6 000–7 000

20.
Władysław SERAFIN  
(1905–1988)

Las

akwarela, papier; 42,8 x 51,5 cm w św. p-p.;
sygn. l. d.: W. Serafin

Cena wywoławcza 3 200 zł
Estymacja 3 000–4 000
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23. 
Wlastimil HOFMAN (1881–1970)

Syzyfowe boje

olej, sklejka; 35 x 51,5 cm;
sygn. l. d.: Wlastimil / Hofman

Cena wywoławcza 23 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

22. 
Jerzy KOSSAK (1886–1955)

Pościg, 1928

olej/tektura; 37,5 x 49 cm;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy Kossak / 1928 

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 500–9 000
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24. 
Stanisław Ignacy WITKIEWICZ  
– Witkacy (1885–1939)

Portret Zosi Fordanserki z Oazy, 1928

pastel, papier beżowy; 65 x 48,5 cm;
sygn. l. d.: [w k.:] T.B+a, śr.: Ign. Witkiewicz [w k.:] P.W.m / 1928 VII Nπ28
Literatura: Irena Jakimowicz, Anna Żakiewicz „Stanisław Ignacy Wit-
kiewicz 1885–1939”, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa, 
1990 r., str. 97, poz. 825

Cena wywoławcza 35 000 zł
Estymacja 50 000–65 000

„Portret Zosi” to wysokiej klasy dzieło Witkacego. W roku powstania 
omawianego obrazu artysta opublikował regulamin swojej Firmy 
Portretowej oraz prezentował prace na Salonie d’Automne w Paryżu 

i salonie Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Jak opi-
suje Anna Żakiewicz, w tym czasie artysta „eksperymentuje z piguł-
kami peyotlu […]. Pod  wpływem narkotyków rysuje efektowne, 
ekspresyjne portrety, na których zaznacza, jakich środków używa”. 
W twórczości portretowej malarza szczególnie datuje się rok 1925. 
Zrezygnował wówczas z malarstwa olejnego, co tłumaczone jest 
jego poważnymi kłopotami finansowymi. Portrety, rysowane paste-
lem na papierze, miały podreperować sytuację materialną artysty. 
Tak narodził się pomysł Firmy Portretowej „S. I. Witkiewicz”. Stworzył 
jej oryginalny regulamin oraz wyróżnił pięć głównych typów por-
tretów: A, B, C, D i E. „Portret Zosi” zalicza się do kategorii B, charakte-
ryzującej się mocniejszym wydobyciem cech charakterystycznych 
postaci, zwykle bez stosowania karykatury. Portrety Witkacego były 
pokazywane na wielu wystawach, stanowią najbardziej rozpozna-
walny temat w jego malarstwie.
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25. 
Kasper POCHWALSKI  
(1899–1971)

Wizyta – dyptyk

olej, tektura; 16 x 20 cm w św. p-p.

Cena wywoławcza 2 000 zł
Estymacja 3 000–3 500
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27. 
Stanisław MASŁOWSKI (1853–1926) 
Pejzaż

olej, sklejka; 28 x 71,5 cm; sygn. l. d.: St. MASŁOWSKI; na odwrocie napis ołówkiem: Stanisław Masłowski

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 20 000–25 000

26. 
Stanisław KAMOCKI (1875–1944)
Venezia. Isola di S. Giorgio

olej, tektura; 35,3 x 100,5 cm; sygn. p. d.: Kamocki; na odwrocie napis: VENEZIA / Isola di S. Giorgio

Cena wywoławcza 15 000 zł
Estymacja 23 000–28 000 
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28. 
Wojciech KOSSAK (1856–1942)

Podarunek

olej, deska; 32,6 x 18,7 cm w św. p-p.;
dedykacja p. d.: Od pana Porucznika

Cena wywoławcza 60 000 zł
Estymacja: 75 000–90 000

Wspaniała praca Wojciecha Kossaka oprócz walorów artystycznych 
posiada także interesującą historię. Została namalowana na desecz-
ce z pudełka czekoladek – podarunku dla wyjątkowej osoby w ży-
ciu artysty. Widoczny na  obrazie żołnierz, pełniący rolę posłańca, 
trzyma w  dłoni specjalną przesyłkę. „Panna Maria Kisielnicka”, jak 
starannie napisano na paczce, była przyszłą żoną i wielką miłością 
Wojciecha Kossaka. W okresie zabiegania o względy młodej damy, 
„zakochany po uszy Wojciech słał do narzeczonej do Stawisk dłu-
gie i czułe listy, niektóre pięknie ilustrowane akwarelkami i rysun-
kami. Zwierzał  się jej i  tłumaczył ze  swych malarskich poczynań” 
–  opowiada w  publikacji na  temat artysty Kazimierz Olszański. 
Olejna, bardzo dobrze zachowana praca Kossaka, stanowiła więc 
kolejny podarunek dla narzeczonej. Przedstawiony żołnierz powstał 
na wzór samego artysty, tym bardziej, że kilka lat wcześniej „od je-
sieni 1876 r. służył jako jednoroczny ochotnik 1. c. k. pułku ułanów 
w Krakowie”, a w kolejnym roku, pisze Olszański: „złożył egzamin ofi-
cerski i uzyskał stopień podporucznika rezerwy”. Zresztą Wojciech 
upodobał sobie wojsko, był „zapalonym żołnierzem”. Co  więcej, 
autor książki zwraca uwagę, że pobyt w wojsku wpłynął u młode-
go malarza na „pogłębienie upodobań artystycznych do tematów 
batalistyczno-wojskowych”. Wojciech Kossak poznał 22-letnią Ma-
rysię – córkę ziemiańską ze Stawisk w 1883 roku, po pięcioletnim 
pobycie na studiach w Paryżu. Uczył się tam w szkole Leona Bon-
nata i Aleksandra Cabanela, wiele malował (m. in. świetne portrety, 
w tym „Autoportret w mundurze ułańskim”). Ślub z ukochaną Ma-
niusią odbył się 16 lipca 1884 roku. Nowożeńcy zamieszkali w ro-
dzinnym dworku „Kossakówce”. Obraz „Podarunek”, bardzo osobisty 
w wymowie, zajmuje szczególne miejsce w kolekcji obrazów Woj-
ciecha Kossaka.
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29. 
Roman KRAMSZTYK (1885–1942)

Portret Charlotty Bologny

olej, płótno; 100,4 x 81,5 cm;
sygn. p. d.: Kramsztyk;
na odwrocie nalepka Muzeum Narodowego w Warszawie oraz na-
lepka pracowni ramiarskiej w języku angielskim.
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: „Roman Kramsztyk 1885–1942. 
Wystawa monograficzna luty–marzec 1997”, Żydowski Instytut His-
toryczny, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta, Warszawa, 1997  r., 
poz. 112, str. 196; „École de Paris. Artyści żydowscy z Polski w ko-
lekcji Wojciecha Fibaka”, Łódź, 1998  r., poz. 41; Warszawa 1992  r., 
str. 145; Poznań 1992 r.
Obraz reprodukowany: „BIK” 1995, nr 1 str. 28, 46

Cena wywoławcza 440 000 zł
Estymacja 450 000–500 000

Znakomita, wielokrotnie wystawiana i  reprodukowana praca Ro-
mana Kramsztyka, eksponowana w muzeach polskich i zagranicz-
nych (w  tym w  Muzeum Polskim w  Rapperswilu w  2010  r.) jest 
sztandarowym dla artysty przedstawieniem kobiecego aktu. Tema-
tyka ta, obok scen figuralnych i portretów, pojawia się w twórczości 
malarza od 1918 roku. Obraz wpisuje się w kolekcję aktów powsta-
łych pod koniec lat 20-tych i w latach 30-tych XX wieku. Stanowi in-
teresujące przedstawienie młodej Charlotty Bologny – wieloletniej 
przyjaciółki, uznanej malarki i modelki artysty. We wspomnieniach 
artystki, przytoczonych w katalogu wystawy Romana Kramsztyka 
z 1997 roku czytamy: „pozowałam przeciętnie od godziny dziesiątej 
do  drugiej, a  każdy z  portretów malował dwa do  trzech tygodni 
(…) Był to człowiek niesłychanej dobroci i delikatności, przez cały 
czas pozowania rozmawialiśmy na różne tematy, które nas wtedy 
interesowały. Potem nadrabiał to, gdy zostawał sam z  płótnem”. 
Zmysłowość modelki w połączeniu z intymnością sceny i zastoso-
waną kolorystyką składa się na niepowtarzalność pracy. „W poszuki-
waniach malarskich koncentrował się przede wszystkim na formie, 

kompozycji oraz zagadnieniach kolorystycznych, nigdy nie odszedł 
od  realistycznego widzenia świata” –  opisuje Renata Piątkowska 
w katalogu wystawy malarza. Prezentowana praca bliska jest temu 
opisowi. Kobiece ciało przedstawione jest w sposób wysmakowany 
i subtelny. Kramsztyk wzorował się na dziełach dawnych mistrzów, 
malarstwie renesansu czy baroku, sztuce Cézanne’a. Z pewnością 
również dlatego jego dzieła charakteryzują  się nieprzemijającym 
pięknem. Wybitny przedstawiciel École de Paris był utalentowa-
nym portrecistą. Piątkowska charakteryzuje jego prace w tej tema-
tyce: „w portrecie Kramsztyka postać ludzka zajmuje prawie całą 
powierzchnię płótna, stajemy z  nią twarzą w  twarz, rzadko poja-
wia się rekwizyt czy pejzaż, tło jest najczęściej neutralne. Widoczne 
jest w  nich upodobanie artysty do  monumentalizacji, heroizacji 
modela, do uchwycenia go w niezwykłej pozie”. Artysta malował 
m. in. znane osobistości ze świata polityki, kultury, nauki (np. Jana 
Lechonia czy Jana Rubczaka). 
„Akt” pochodzi z  kolekcji Ewy i Wojciecha Fibaków. Jest to jedna 
z najciekawszych prac Romana Kramsztyka.
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30. 
Stanisław GROCHOLSKI (1858–1932)

W karczmie

olej, deska mahoniowa; 20,5 x 20,7 cm;
na odwrocie nalepki wystawy „I po co myśmy tam jechali (Stanisław 
Witkiewicz, 1901). Malarze polscy w Monachium” w Muzeum Okrę-
gowym w  Suwałkach, Muzeum Okręgowym w  Lesznie, Muzeum 
Pomorza Środkowego w Słupsku.
Obraz wystawiany: „I po co myśmy tam jechali (Stanisław Witkie-
wicz, 1901). Malarze polscy w  Monachium”, Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach, 2005 r., Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2006 r., Mu-
zeum Pomorza Środkowego w Słupsku, 2006 r., Wałbrzyska Galeria 
Sztuki BWA, „Zamek Książ”
Literatura: „Malarze polscy w  Monachium”, Muzeum Okręgowe 
w Suwałkach, str. 84

Cena wywoławcza 65 000 zł
Estymacja 75 000–90 000
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31. 
Roman KRAMSZTYK (1885–1942)

Wiosna

olej, płótno; 63,2 x 79 cm;
sygn. l. d.: Kramsztyk

Cena wywoławcza 65 000 zł
Estymacja 75 000–90 000

Pejzaże to jedne z ważniejszych motywów w malarstwie Roma-
na Kramsztyka. Tworzone były m. in. podczas pobytów we Francji 
i Hiszpanii. O tej tematyce Renata Piątkowska pisze: „w pejzażach 
malowanych w drugiej połowie lat dwudziestych Kramsztyk roz-
jaśnił kolorystykę, obrazy stały się bardziej świetliste, słoneczne. 
Coraz częściej artysta malował miejskie zaułki, uliczki, zamknięte 
podwórka, ograniczone murami domów czy ścianą zieleni […]. 
Malowane są żywo, z wyczuciem materii, kształtu przedmiotu, rośli-
ny […]. Z tych na pozór realistycznych, plastycznych i dotykalnych 
fragmentów […] artysta tworzy swoje „wyspy szczęśliwe”, świat ży-
jący własnym rytmem, odległy od współczesności”. Praca Romana 
Kramsztyka odzwierciedla ten opis.  
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32. 
Carl SOHN-RETHEL (1882–1966)

Pejzaż, 1930

olej, płótno; 54 x 65 cm
sygn. i dat. l. d.: KS 30;
na odwrocie (blejtramie) napis ołówkiem

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000

33. 
Henryk HAYDEN (1883–1970)

Lyons-la-Forêt

olej, płyta; 37,5 x 45,8 cm;
sygn. l. d.: Hayden;
na odwrocie widoczny fragment nalepki wystawowej, pieczęć oraz na-
lepki z napisami po francusku.
Obraz wystawiany: „Henri Hayden”, Galerie de l’Entracte Lausanne, 1967 r.
Literatura: Artur Winiarski „Mistrzowie École de Paris Henri Hayden”, Villa 
La Fleur, Konstancin-Jeziorna, 2013 r., str. 77

Cena wywoławcza 16 500 zł
Estymacja 20 000–25 000

34. 
Karol LARISCH (1902–1935)

Dwóch mężczyzn czytających gazetę

olej, deska; 26 x 21,5 cm;
na odwrocie nalepka Instytutu Propagandy Sztuki z nazwiskiem autora 
i tytułem pracy

Cena wywoławcza 15 000 zł
Estymacja 20 000–25 000 
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35. 
Irena WEISS (1888–1981)

Portret dziewczyny, ok. 1970

olej, tektura; 67 x 47,5 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: aneri.
Obraz wystawiany i  ujęty w  katalogu: Adam Konopacki, Renata 
Weiss „Aneri Irena Weissowa, Wojciech Weiss. Katalog wystawy 
podróżnej”, Agencja Kultury Konkret, Łaziska Dolne, str. 22, poz. 13, 
z tytułem „Portret dziewczyny”

Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 8 000–10 000

36. 
Józef MEHOFFER (1869–1946)

Projekt okładki „Sztuka Polska”, 1903

litografia barwna, papier; 37,5 x 27 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. na płycie l. d.: JÓZEF MEHOFFER / 1903

Cena wywoławcza 500 zł
Estymacja 600–800 
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37. 
Edmund CIECZKIEWICZ (1872–1958)

Moczary

olej, tektura; 49 x 59 cm;
sygn. l. d.: Edmund Cieczkiewicz;
na odwrocie napis: Moczary

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 6 500–8 000 

38. 
Szczepan SKORUPKA (1903–1997)

Jesień, 1940

olej, dykta; 75 x 61 cm;
sygn. i dat. p. d.: S. Skorupka 1940

Cena wywoławcza 3 000 zł
Estymacja 3 500–4 000

39. 
Stanisław BORYSOWSKI (1901–1988)

Czerwone dachy

olej, płótno; 60 x 45,5 cm;
sygn. l. d.: Borysowski

Cena wywoławcza 9 500 zł
Estymacja 11 000–13 000
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40. 
Jan Wacław ZAWADOWSKI (1891–1982)

Sosna, 1970

olej, płótno; 89,2 x 116 cm;
sygn. śr. d.: zawado; 
na odwrocie płótna napis – cyfra: 1.; w prawym górnym rogu na-
lepka wystawy w krakowskim TPSP w roku 1975; na prawej listwie 
krosna nalepka zakładu stolarskiego Benedykta Bączyka w  Łodzi 
(maszynopis); na listwie środkowej nalepka Galerii Grafiki i Plakatu.
Obraz ujęty w katalogu: „Zawado – Jan Wacław Zawadowski. Malar-
stwo”, wstęp I. Trybowski, H. Bartnicka-Górska, TPSP, Kraków, 1975 r.

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

41. 
Artur MARKOWICZ (1872–1934)

Portret Żyda

pastel, tektura; 41,2 x 32,2 cm

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 2 000–2 500

42. 
Bolesław BIEGAS (1877–1954)

Portret mężczyzny, 1912

olej, płótno; 60 x 47 cm;
sygn. l. d.: B.Biegas
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: „Bolesław Biegas. Między in-
spiracją a symbolem”, Villa la Fleur, 2011  r., str. 12; „Bolesław Biegas 
1877–1954”, Muzeum Mazowieckie w Płocku, 1997 r., str. 128, tabl. 47; 
Xavier Deryng „Bolesław Biegas”, Polskie Towarzystwo Historyczno-
-Literackie w Paryżu, Biblioteka Polska w Paryżu, 2011 r., str. 227

Cena wywoławcza 12 500 zł
Estymacja 15 000–20 000
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43. 
Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852–1936)

Wnętrze Kaplicy Zygmuntowskiej

węgiel, akwarela, ołówek, papier; 59 x 43 cm w świetle ramy;
sygn. l. d.: LWyczół.920

Cena wywoławcza 14 000 zł
Estymacja 17 000–20 000
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46. 
Zygmunt LANDAU (1898–1962) 
Autoportret z paletą 

olej, płótno; 92 x 60 cm;
sygn. p. d.: Landau

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–30 000

Tematyka portretowa często pojawiała  się w  twórczości malarza. 
Odzwierciedlały się w niej poszukiwania artystyczne twórcy. Ciepła 
tonacja, z wykorzystaniem czerwieni i brązów oraz mocny kontur 
to typowe cechy portretów artysty widoczne w tej pracy. Oferowa-
ny obraz pokazuje charakterystyczny styl Zygmunta Landau i  jest 
ciekawą propozycją w jego dorobku twórczym.

44.
Antoni UNIECHOWSKI (1903–1976)

Adam Mickiewicz w Mediolanie

akwarela, gwasz, tusz, papier; 27,5 x 36 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: AU;
na odwrocie nalepka z opisem pracy

Cena wywoławcza 3 500 zł
Estymacja 4 000–4 500

45.
Autor NIEZNANY
Scena rodzajowa, XVII w.

olej, płótno; 66,5 x 91,5 cm

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–28 000
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47.
Eve ARNOLD (1912–2012)

Marilyn 

fotografia czarno-biała, odbitka żelatynowo-srebrowa;  
30,3 x 42,5 cm w św. p-p.;
numer edycji: 56/99; 
na odwrocie potwierdzenie autentyczności pracy w języku angiel-
skim 

Cena wywoławcza 7 500 zł
Estymacja 12 000–15 000

Zdjęcie Marilyn Monroe pochodzi z limitowanej edycji, ekskluzyw-
nego nakładu 99 fotografii. Zostało wykonane z oryginalnego ne-
gatywu, obecnie przechowywanego na Uniwersytecie Yale w Sta-
nach Zjednoczonych. Certyfikat zamieszczony na  odwrocie pracy 
zaświadcza, że zdjęcie nie będzie już reprodukowane. Fotografia zo-
stała wykonana na planie filmu „Misfits” („Skłóceni z życiem”), gdzie 
Marilyn towarzyszył m. in. Clark Gable. Twórcą scenariusza do filmu 
był mąż aktorki – Arthur Miller. Produkcja powstała w 1961 roku. 
Autorką opisywanej pracy, jak i  wielu innych fotografii Marilyn 
Monroe, jest Eve Arnold – wybitna, wielokrotnie nagradzana foto-
graf. Arnold i Monroe były przyjaciółkami. Artystka należała do pre-
stiżowej agencji Magnum Photos. 
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48.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Biały kościół, 1948

technika mieszana, tektura; 32,5 x 23 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N.;
na odwrocie napis ołówkiem: J. Nowosielski 48

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 20 000–25 000

Opisywana praca młodego, 25-letniego Nowosielskiego, przedsta-
wia często powracający w malarstwie artysty motyw architektury 
sakralnej. Dla Nowosielskiego sfera sacrum stanowiła jedno z naj-
istotniejszych zagadnień w sztuce. Mówił: „to właśnie ów kościół-
-świątynia, jako krąg magiczno-sakralny, jest prawdziwą ojczyzną, 
właściwym miejscem sztuki, właściwą matką ikony”. „Biały kościół” 
powstał w 1948 roku. W tym czasie artysta uczestniczył m. in. w wy-
stawie współczesnego malarstwa polskiego w Nowym Jorku.
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49.
Antoni HASKA (1920–2011)

Układ kinestetyczny

technika własna; 80,6 x 80,6 cm;
sygn. p. d.: Haska

Cena wywoławcza 7 000 zł
Estymacja 12 000–17 000

Unikalna praca Antoniego Haski jest jedną z charakterystycz-
nych w  jego dorobku twórczym. Kompozycje z barwnymi kulka-
mi umieszczonymi w szklanych pudłach, obok m. in. projektów 
z kinestetyki czy tzw. obrazów polisensorycznych, pozostawały 
w  kręgu zainteresowania artysty. Jerzy Madeyski definiuje je na-
stępująco: „tworzyły obrazy zdarzeń częściowo zdeterminowanych, 
m. in. przez określenie stosunków kolorystycznych w zbiorze barw. 
W  tym wypadku stopień zorganizowania układu wyznaczał sto-
sunek prawdopodobieństwa”. Połączenie przypadku i celowości 
działania skutkowało nie dającym się jednoznacznie przewidzieć 
rezultatem. Układ kolorowych kulek pod wpływem ruchu zmienia 
swoje położenie, wykraczając tym samym poza definicję klasyczne-
go dzieła sztuki. 
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50.
Jacek SIENICKI (1928–2000)

Wnętrze pracowni, 1969–1970

olej, płótno; 81,5 x 65 cm;
na odwrocie napis: Sienicki Jacek / „Wnętrze / Pracowni”, / 1969–70 
oraz napisy na blejtramie: SIENICKI / JACEK / WNĘTRZE / PRACOWNI, 
SIENICKI JACEK

Cena wywoławcza 37 000 zł
Estymacja 40 000–45 000

Widoki wnętrza pracowni zajmują istotne miejsce w dorobku Jacka 
Sienickiego. Artysta, który w swoich kompozycjach stosował zwy-
kle kolorystykę „szarawą, często niemal monotonną”, jak  opisuje 

Małgorzata Kitowska-Łysiak, w tej wczesnej pracy zachwyca żywy-
mi, zróżnicowanymi barwami. Malarz, jako uczeń, a potem asystent 
Artura Nachta-Samborskiego, czerpał z osiągnięć koloryzmu, a tak-
że ekspresjonizmu. „Wnętrze pracowni” z elementami grubo nakła-
danej farby, pokazuje zainteresowania malarza fakturą dzieła sztuki. 
Pomimo zakorzenienia w tradycji polskiego koloryzmu, co widocz-
ne jest również w omawianej pracy, kolor nie był podstawą jego 
twórczości. Jacek Sienicki podkreślał: „malarstwo to  nie kolory 
– najładniejsze, najlepsze, to całe życie i jego tragizm, nędza, wielka 
samotność, trochę radości. Konieczność mówienia o  tym wszyst-
kim. Potrzeba znalezienia własnej konstrukcji dla myśli, uczucia.”
Praca pochodzi z kolekcji rodziny artysty. Przedstawia pracownię 
malarza przy ul. Rycerskiej w Warszawie. W okresie jej powstania, 
w 1969 roku, Sienicki otrzymał nagrodę Galerii Arkady w Krakowie 
za najciekawszą wystawę roku.
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51.
Jan SZANCENBACH (1928–1998)

Martwa natura ze śliwkami

olej, płótno; 75,5 x 90 cm;
sygn. p. d.: Xancenbach

Cena wywoławcza 22 000 zł
Estymacja 25 000–28 000

52.
Jacek PAŁUCHA (ur. 1966)

3 x Tak, 2015

akryl, płótno; 55 x 70 cm;
sygn. i dat. l. d.: J. Pałucha 2015

Cena wywoławcza 3 800 zł
Estymacja 4 000–4 500

53.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Projekt scenografii  
– „Kotka na gorącym blaszanym dachu”

gwasz, ołówek, papier; 18,5 x 26,5 cm w św. p-p;
sygn. p. d.: J.N.

Cena wywoławcza 7 500 zł
Estymacja 9 000–11 000
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55.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Wnętrze 

ołówek, kredka, papier; 32 x 21 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: J.N. 

Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 7 500–9 000

56.
Witold DAMASIEWICZ (1919–1996)

Postać, 1966

gwasz, papier; 41,5 x 29,5 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: W. Damasiewicz / 66 r.

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 500–2 000

54.
Tadeusz BRZOZOWSKI (1918–1987) 
Diabełek, 1942

olej, deska; 12,5 x 15 cm;
sygn. i dat. białą farbą na odwrocie: T. BRZOZOWSKI / 1942 / KRAKÓW
oraz nalepka z opisem pracy

Cena wywoławcza 6 500 zł
Estymacja 7 000–8 000
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57.
Marcin MACIEJOWSKI (ur. 1974)

Jakie to miasto?, 2001

olej, płótno; 75 x 77 cm;
napis na odwrocie: „JAKIE TO MIASTO” / MARCIN MACIEJOWSKI / 01 r.

Cena wywoławcza 85 000 zł
Estymacja 95 000–110 000

Interesująca praca, utrzymana w typowej dla artysty stylistyce, da-
towana jest na 2001 r. W tym czasie Maciejowski uzyskał dyplom 
w pracowni plakatu prof. Piotra Kuncego na Akademii Sztuk Pięk-

nych w Krakowie oraz został stypendystą koncernu Bayer AG w Le-
verkusen. Rok później artysta zdobył Paszport „Polityki” w dziedzinie 
plastyki: „za spostrzegawczość i dowcip oraz nowatorskie wykorzy-
stanie stylistyki mediów reklamy do opisu współczesnych obycza-
jów polskich”. 
Marcin Maciejowski bez wątpienia jest jednym z najoryginalniej-
szych twórców młodego pokolenia. Charakterystyczne dla jego 
twórczości jest przenoszenie zdjęć (lub ich fragmentów) z czaso-
pism na płótno, wzbogacanie ich o napisy, niekiedy autorskie ko-
mentarze. Tematyka jego obrazów oscyluje wokół mass mediów, 
sfery informacji i kultury popularnej, ale także problemów społecz-
nych, codzienności, stereotypów i patologii. W jego obrazach daje 
się wyczuć ironię. Wczesna praca „Jakie to miasto?” jest godną uwa-
gi propozycją dla miłośników artysty. 
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58.
Władysław PODRAZIK (ur. 1953)

Epifania, 2004

olej, płótno; 115 x 69,5 cm;
na odwrocie napis: WŁADYSŁAW PODRAZIK 2004 / ‚EPIFANIA’ /OLEJ 
– 115 X 69,5 cm

Cena wywoławcza 10 000 zł
Estymacja 12 000–15 000
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60.
Tomasz SĘTOWSKI (ur. 1961)

Bez tytułu

olej, płyta; 72,6 x 64,7 cm w św. p-p.;
sygn. p. d.: SĘTOWSKI

Cena wywoławcza 15 000 zł
Estymacja 17 000–20 000

59.
Marek PIASECKI (1935–2011)

Obiekt, 1959

obraz chemiczny, technika własna, emulsja światłoczuła, papier fo-
tograficzny, szkło, drewno; 11 x 8 cm w świetle ramy;
napis na odwrocie: M. PIASECKI / 1959

Cena wywoławcza 2 500 zł
Estymacja 4 000–5 000

Marek Piasecki zapisał się w historii współczesnej sztuki polskiej jako 
nieprzeciętny artysta, fotograf, twórca instalacji, asamblażu, malar-
stwa. Jego fotografie, jako jedynego Polaka, znajdują się w nowo-
jorskim Museum of  Modern Art w  Kolekcji Fotografii Światowej 
MoMA (2011  r.). Praca „Obiekt” jest przykładem awangardowej 
sztuki Piaseckiego, którą jak pisze Magdalena Wróblewska: „można 
usytuować na pograniczu mediów malarstwa, grafiki i  fotografii”. 
Artysta już jako licealista odbył praktykę fotograficzną. W połowie 
lat 50-tych wykonywał zdjęcia przedstawiające widoki miast, por-
trety czy akty. Zainteresował się również fotografią eksperymental-
ną. Charakterystyczne w jego sztuce są heliografie i tzw. miniatury. 
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61.
Andrzej MEISSNER 
(ur. 1929)

Kompozycja

olej, płyta; 68 x 48 cm;
na odwrocie napis: A. MEISSNER.
Obraz wystawiany i ujęty w katalogu: 
”Andrzej Meissner. Malarstwo 1956–1958”, 
Galeria Dyląg, Kraków, 2014 r., str. 21

Cena wywoławcza 4 000 zł
Estymacja 6 000–7 500

62.
Paweł KSIĄŻEK (ur. 1973)

Double Sphere, 2004

olej, płótno; 105 x 150 cm;
na odwrocie napis: “DOUBLE SPHERE” / OIL, 
2004, / P. Książek

Cena wywoławcza 16 000 zł
Estymacja 18 000–22 000 
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64.
Jadwiga MAZIARSKA (1913–2003)

Kompozycja kolorowa

olej, płótno; 90,5 x 70 cm;
na odwrocie napis: Jadwiga / Maziarska / 90 cm x 70 cm / Kraków. 
ul. Mikołajska 8. 

Cena wywoławcza 18 000 zł
Estymacja 20 000–24 000

Obraz Jadwigi Maziarskiej zwraca uwagę intensywną czerwienią 
i  ciekawym układem kompozycyjnym. Emanuje ekspresyjnością, 
żywiołowością przekazu, opartą na nieregularności kształtów i pro-
wadzonych linii. Jest interesującą pracą artystki.

63.
Tomasz SĘTOWSKI (ur. 1961)

Szalona Miłość, 2008 

olej, płótno; 100 x 70 cm; 
sygn. p. d.: T.Sętowski;
na odwrocie tytuł oraz podpis artysty: Szalona Miłość / 100 x 70 cm 
olej płótno / Tomasz Sętowski 2008

Cena wywoławcza 19 000 zł
Estymacja 25 000–30 000 



41

65.
Jadwiga MAZIARSKA 
(1913–2003)

Relief

92 x 38 cm;
na odwrocie napis: Jadwiga / Maziarska / Kraków, 
ul. Mikołajska 8

Cena wywoławcza 30 000 zł
Estymacja 35 000–40 000

Powierzchnia dzieła była dla Maziarskiej przed-
miotem prawdziwej fascynacji. Mówiła: „sta-
ram  się śledzić szczegóły powierzchni przed-
miotów i  stąd przyjmuję inspirację do  własnej 
twórczości. Ta zmieniona przez czas materia, także 
w dziełach sztuki, w swej jak gdyby makroposta-
ci przejmuje mnie najgłębiej”. „Relief” prezentuje 
istotną rolę elementów rzeźbiarskich w twórczo-
ści artystki. Oryginalność tworzywa w połączeniu 
z  indywidualnym stylem i  interesującą wyobraź-
nią, skutkuje zupełnie nową jakością – „pierwiast-
kiem kreacyjnym w  połączeniu z nową funkcją 
malarską samej materii” –  jak wyraziła  się Ewa 
Micke-Broniarek. 
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66.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Kompozycja zielona

technika mieszana, płyta; 36 x 50,5 cm;
sygn. u dołu: Erna Rosenstein 

Cena wywoławcza 6 000 zł
Estymacja 7 000–9 000
 

67.
Janina KRAUPE-ŚWIDERSKA (ur. 1921)

Kamień i róża, 1974

monotypia; 33 x 24 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: J.Kraupe 1974;
napis l. d.: Kamień i róża ips d’art. V

Cena wywoławcza 1 000 zł
Estymacja 1 200 – 1 500

68.
Jerzy NOWOSIELSKI (1923–2011)

Akt, 1999

serigrafia, papier; 88,3 x 67,5 cm w św. p-p.;
sygn. i dat. p. d.: Jerzy NOWOSIELSKI 1999 r.;
oznaczenie p. d.: 23 / 60

Cena wywoławcza 4 500 zł
Estymacja 7 000–8 500
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70.
Erna ROSENSTEIN (1913–2004)

Kompozycja abstrakcyjna, 1969 

tusz, akwarela, papier; 32,2 x 23,1 cm;
sygn. i dat. p. g.: Erna Rosenstein / 1969

Cena wywoławcza 1 500 zł
Estymacja 2 000–2 500

69.
Tadeusz KANTOR (1915–1990)

Plakat przedstawienia Wielopole, Wielopole 
Teatru Cricot 2

99,3 x 69,3 cm

Cena wywoławcza 700 zł
Estymacja 1 000–1 200

71.
Marlena BICZAK (ur. 1989)

Toskania, 2012

odprysk, akwatinta; 100 x 70 cm (wym. grafiki);
sygn. i dat. p. d.: M. Biczak 2012;
oznaczenie egzemplarza l. d.: 22/100;
napis u dołu: Toskania
Praca uzyskała nagrodę Grand Prix w konkursie „Grafika Roku 2012”

Cena wywoławcza 500 zł
Estymacja 600–800

72.
Kacper BOŻEK (ur. 1974)

Oddział Zatruć, 2014

akwaforta, mezzotinta, sucha igła; 50 x 65 cm (wym. grafiki);
sygn. i dat. p. d.: KACPER BOŻEK XIV; XXI
oznaczenie egzemplarza l. d.: 12/100;
napis u dołu: ODDZIAŁ ZATRUĆ

Cena wywoławcza 700 zł
Estymacja 1 000–1 200
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74.
Tomasz BARAN (ur. 1985)

Projekt okładki, 2012

technika własna, akryl, płótno naklejone na tekturę; 
30,5 x 42,2 cm;
sygn. i dat. na odwrocie: Tomasz / Baran / 2012;
oznaczenie egzemplarza na odwrocie: 3 / 9

Cena wywoławcza 800 zł
Estymacja 1 000–1 500

73.
Bartosz KOKOSIŃSKI (ur. 1984)

To, czego nie widać

obiekt; 34,2 x 18 cm

Cena wywoławcza 700 zł
Estymacja 1 000 – 1 200
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75.
Henryk KUNA (1879–1945)

Kompozycja figuralna,  
projekt pomnika Zwycięstwo, 1942/43?

gips; 121 x 80, 5 cm;
sygn. H.Kuna
Obraz wystawiany: Muzeum Rzeźby Alfonsa Karnego 
w Białymstoku (Oddział Muzeum Podlaskiego w Białym-
stoku), 2010 r. 

Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 35 000–40 000

„Projekt pomnika Zwycięstwo” stanowi unikalną kompozycję w do-
robku artystycznym Henryka Kuny. Jest bowiem ostatnią znaną 
pracą rzeźbiarską tego twórcy. O jej wyjątkowości świadczy także 
historia powstania w trudnych latach II wojny światowej. 
W roku 1941, dzięki pomocy przyjaciół, Henryk Kuna przebywał 
w  pensjonacie „Słoneczna” w Świdrze. Było to korzystne dla jego 
zdrowia, które w wyniku działań wojennych mocno podupadło. 
W tym czasie rzeźbiarz spotkał przebywającą tam rodzinę Paran-
dowskich. Parandowski wspominał, że Kuna „marzył o rzeźbie”, ale 
ze względu na trudności w zdobyciu surowca, zajmował się malar-
stwem. Tworzył portrety, widoki z okna swojego pokoju, zwykle na 
niewielkich kawałkach dykty. Obok pensjonatu powstała maleńka 
pracownia artysty. To właśnie w niej powstał projekt prezentowanej 

rzeźby. Jej szkielet powstał z najróżniejszych materiałów (desek, dru-
tów, patyków, gazy, pasków kretonu). Całość następnie była okłada-
na gipsem. Ze względu na warunki wojenne narzędzia rzeźbiarskie 
były mocno prowizoryczne (noże, scyzoryki, patyki). Rzeźba mogła-
by nie powstać, ze względu na brak wystarczającej ilości gipsu. Jed-
nak dzięki staraniom p. Danuty Markiewiczowej, która w tym celu kil-
kakrotnie wyjeżdżała do Warszawy, udało się dostarczyć potrzebny 
materiał. Pomnik zwycięstwa nie został wykończony m. in. ze wzglę-
du na śmierć rzeźbiarza tuż po wojnie. Początkowo dziełem zajęła się 
p. Irena Wiesenbergowa (właścicielka pensjonatu „Słoneczna”), która 
umieściła ją w swoim mieszkaniu w Łodzi. W latach 70 tych, pomimo 
zainteresowania ze strony muzeów, praca pozostała w rękach pry-
watnych. 
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76.
Bogdan MIROWSKI (1945–2014)

Biesiada

srebro, naturalny bursztyn; 90 x 57,3 cm

Cena wywoławcza 35 000 zł
Estymacja: 50 000–70 000

Bogdan Mirowski był wielokrotnie nagradzanym artystą –  wirtu-
ozem specjalizującym  się w  obrazach „malowanych” w  srebrze. 
Artysta należał do wybitnych znawców średniowiecznych technik 
złotniczych, często inspirował się twórczością mistrzów holender-
skich, np.  Hieronima Boscha. Był twórcą i  wykonawcą statuetki 
Bursztynowego Słowika – głównej nagrody Sopockiego Festiwalu 
Piosenki. Prace w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, Muzeum 
Bursztynu oraz ważnych kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. 
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77.
Aleksander ŚLIWA (ur. 1948)
Nadzieja

brąz, kamień; wys. całkowita: 67 cm

Cena wywoławcza 2 800 zł
Estymacja 4 000–6 000
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79.
Leon Mieczysław ZAWIEJSKI (1856–1933)

Dłoń

brąz; wys. całkowita: 8 cm;
sygn. z boku: WYKONAŁ / L.M. ZAWIEJSKI

Cena wywoławcza 8 000 zł
Estymacja 10 000–12 000

78.
Jan KUCZ (ur. 1936)

Miles Davis

brąz patynowany; wys. całkowita: 56,3 cm
Literatura: „Jan Kucz” z  cyklu „Akademia prezentuje”, Akademia 
Sztuk Pięknych w Warszawie, 2008 r., str. 50–51

Cena wywoławcza 12 000 zł
Estymacja 15 000–8 000

Rzeźba Milesa Davisa stanowi projekt pomnika przygotowanego 
na konkurs w Kielcach w 2000 roku. Rzeźba głowy tego samego 
artysty, wykonana w  1996 roku, znajduje  się w  Muzeum Miedzi 
w Legnicy. Postać genialnego amerykańskiego trębacza jazzowe-
go i kompozytora mogła być bliska artyście ze względu na jego za-
miłowanie do muzyki. Jak stwierdził rzeźbiarz w jednym z wywia-
dów: „gdybym był muzykiem to byłbym dobrym jazzmanem”. Kucz 
związany jest z muzyką od dzieciństwa, wyraził opinię, że „muzyka 
jest najpiękniejszą ze  sztuk”, natomiast rzeźba „jest światem bar-
dziej konkretnych rozwiązań”.  
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80.
Igor MITORAJ (1944–2014)

Asklepios

brąz patynowany; wys. całkowita z podstawą: 47,5 cm;
sygn. u dołu: MITORAJ;
na odwrocie oznaczenie: C 466 / 1000 H.C.
Praca posiada certyfikat autentyczności z podpisem autora

Cena wywoławcza 20 000 zł
Estymacja 35 000–45 000

„Igor Mitoraj należy do  tych rzeźbiarzy, którzy wciąż uka-
zują figurę ludzką pełną tajemnicy, poetyckiej siły i wyrafi-
nowanego piękna. Zafascynowany urodą antycznej rzeźby, 
tworzy figury herosów, starożytnych bogów, mitycznych 
bohaterów”. Słowa Moniki Rydiger znajdują potwierdze-
nie w oferowanej rzeźbie „Asklepios”. Nazwą tą w mitologii 
greckiej określano boga sztuki lekarskiej. Praca pochodzi 
z serii C, wykonanej w 1988 roku. Dodatkowo posiada uni-
katowy certyfikat autentyczności, podpisany przez samego 
artystę. 
Światowej sławy polski rzeźbiarz Igor Mitoraj, jest jednym 
z  tych twórców, którego sztuka nie tylko zyskała uznanie 
i miejsce w polskich i zagranicznych muzeach, ale także 
w  przestrzeni publicznej. Gigantyczne głowy, fragmenty 
ciał, często popękane, niekompletne, mocno wyróżniają się 
w  takich miastach jak Paryż, Rzym, Kraków czy Londyn. 
Inspiracje starożytnością, klasyczną formą wzbogacone są 
indywidualnym stylem artysty. Klasyczne piękno w  tym 
wypadku nie jest idealnym wyważeniem proporcji i dosko-
nałych kształtów. Pomimo, że nawiązuje do mitycznych he-
rosów i bogów, jest po ludzku ułomne. Tym zyskuje na nie-
powtarzalności.
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