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PP LL aa CC óó WW KK II   DD ee SS yy ::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, al. N.m.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 rzeszów, rynek 4, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DeSa Dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DeSa posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DeSa uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej europy.  
DeSa Dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.a. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  55  ddoo  99  ggrruuddnniiaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz

ISSN 1429-6098

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

Prezes zarządu: mmaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: jjeerrzzyy  mmaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

rzeczoznawcy: aallddoonnaa  SSoołłttyyss,,  jjaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  aallddoonnaa  SSoołłttyyss,,  jjaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,,
GGrraażżyynnaa  mmrróózz
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Włodzimierz TTeeTTmmaajjeerr (1862-1923), Scena rodzajowa, poz. 14 (fragment).

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

malarstwo, rysunek, rzemiosło
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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  
OOppłłaattaa  1155%%  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, która działa
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji, czyli podwyższenie stawki. 
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem
umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł  
ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku
do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 
– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego (wysokość
oferowanej ceny jest informacją poufną), 
– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII
1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. W przypadku
przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.
6. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiający odbiór osobisty. na wyraźne życzenie klienta pakowanie
do wysyłki i wysyłka za dodatkową odpłatnością.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą
ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj
wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh
kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI

Desa_158:Desa  20-11-16  19:20  Strona 2



3

Pejzaż górski
Olej, tektura, 23 x 32,5 cm, sygn. p.d.: M. stańko.
33..220000,,--
Malarz, pejzażysta tatrzański. Urodzony w sosnowcu, młode lata spędził w Miechowie. W czasie i wojny walczył w Legio-
nach. Ok. 1930 osiadł w zakopanem, gdzie m.in. współpracował z januszem kotarbińskim przy polichromii w zako-
piańskim kościele paraZalnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał w sosnowcu. Był członkiem szczepu rogate serce
stanisława szukalskiego. jako ochotnik brał udział w kampanii wrześniowej 1939. W latach 1942-43 wykonywał poli-
chromię w kościele w koziegłowach k. Częstochowy. krótko pracował w strzelcach Opolskich w tamtejszym Wydziale
kultury. Po wojnie związał się ze śląskim środowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kontakcie z zakopanem,
gdzie mieszkał i miał pracownię. Najchętniej podejmował tematykę pejzażową, malował również martwe natury i akty,
posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.

1. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

Pejzaż górski
akwarela, papier, 29,5 x 39,5 cm, sygn. l.d.: H. sajdak.
11..660000,,--
artysta związany z krakowem. architektura tego miasta wielokrotnie pojawiała się w jego pracach. 
Tworzył głównie w technice akwareli.

2. Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995)
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MOdLiTWa
Olej, sklejka, 38,5 x 56 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 1933.
99..550000,,--

3. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

WaWeL
akwarela, ołówek, papier, 21,5 x 29 cm, sygn. p.d.: L Wyczół 1920.
1199..550000,,--

4. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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Wieś ziMą
Olej, sklejka, 31 x 37,5 cm sygn. l.d.:  Moim kochanym gos-
podarzom Bandura.
44..440000,,--

6. jerzy BBAAnnDDuuMM (1915-1987)

Pejzaż
Olej, sklejka, 31 x 37,5 cm, sygn. l.d.: Bandura.
44..440000,,--

rzeźbiarz, graZk, malarz, profesor asP w krakowie, członek grupy „9”.

5. jerzy BBAAnnDDuuMM (1915-1987)

Pejzaż ziMOWy z NarCiarzeM
Olej, sklejka, 30 x 38 cm, nie sygn., na odwrocie autorska
sygnatura w ołówku Bandura.
44..440000,,--

7. jerzy BBAAnnDDuuMM (1915-1987)
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Park
Olej, płótno dublowane, 85 x 62,5 cm, sygn. l.d.: Marceli Nałęcz 
dobrowolski 1905. 
55..000000,,--

studiował w krakowie u j. Malczewskiego, L. Wyczółkowskiego i j. Mehoffera. Był
historykiem sztuki, malarzem i graZkiem. Malował głównie pejzaże, portrety pastelowe,
obrazy religijne.

8. marceli nnAAłłęęccZZ  DDOOBBRROOWWOOllSSKKII (1876-1959)

Pejzaż 
Technika mieszana, papier, tektura, 71,5 x 59 cm, sygn. p.d.: stefan
Filipkiewicz. 
77..550000,,--

10. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

MłOdOść i sTarOść
Pastel, papier, 69 x 48,5 cm, sygn. p.d.: st. górski.
77..000000,,--

studiował w szkole Przemysłowej w krakowie w pracowni j. Pankiewicza i T. axentowicza.
Wystawiał m.in. w TzsP w Warszawie. Malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże
i studia portretowe górali.

9. Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)
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HUCUłX
Olej, tektura, 80 x 60 cm, sygn. l.d.: Wł. jarocki.
1155..000000,,--

studia w krakowskiej asP w latach 1902-906 w pracowniach j. Mehoffera i L. Wyczółkowskiego oraz w 1906-07 w akademie julian w Paryżu. Profesor
akademii sztuk Pięknych w krakowie od 1920 roku. Członek Wiedeńskiej „secesji“ i societe Nationale des Beaux-arts w Paryżu. Malował sceny rodzajowe
o motywach podhalańskich, huculskich, krajobrazy i portrety.

11. Władysław jjAARROOccKKII (1879-1965)
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Pejzaż z CzarNyM sTaWeM
Olej, płótno, tektura, 31,5 x 50 cm, sygn. l.d.: M.g. Wywiórski. 
Wystawiany: zamek w Poznaniu w 1904 roku (katalog wystawy str. 79, nr 102).
1155..000000,,--  
jeden z najciekawszych pejzażystów polskich przełomu XiX i XX wieku. studia malarskie w pracowniach k. raupa
i N. gysisa w Monachium od 1883 roku, a także u mistrzów polskiego malarstwa Brandta i a. Wierusza kowalskiego.
Współpracował z W. kossakiem przy panoramie: „somosierra“ (1900), a także przy panoramach „Berezyna“
(1895-96) oraz „Bitwa pod Piramidami“ (1901). Obok malarstwa pejzażowego malował sceny rodzajowe.

12. michał ggOORRSSttKKIInn--WWYYWWIIóóRRSSKKII (1861-1926)

kNiaź jUrij i książę rUski OdWiedza MaLarza ikON
Olej, płótno, tektura, 46,5 x 62 cm, sygn. p.d.: s.k. Batowski Monachium 1888. 
Na odwrocie atest kazimierza Buczkowskiego z 1952 roku. 
1155..000000,,--
Malarz, związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. kształcił się w krakowskiej ssP, naukę uzupełniał w
akademiach w Wiedniu i Monachium. Podróżował po Hiszpanii, Maroku i krymie, przebywał w Paryżu i we
Włoszech. W latach 1903-1914 prowadził własną szkołę malarstwa we Lwowie. Malował portrety, pejzaże,
sceny batalistyczne, podejmował tematy religijne i rodzajowe.

13. Stanisław NNccZZOORR  BBAAttOOWWSSKKII (1866-1946)
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sCeNa rOdzajOWa
Olej, tektura, 68 x 97 cm, sygn. p.d.: WT.
3388..000000,,--

Malarz, graZk i poeta. Ukończył studia na Uniwersytecie jagiellońskim, kierunek  ZlozoZa i Zlologia. Malarstwa uczył się w Wiedniu u C. griepenkerkla, w latach
1882-1886 kontynuował naukę w ssP w krakowie u W. łuszczkiewicza, F. Cynka i Löffera oraz w latach 1889-1895 u j. Matejki. Naukę uzupełnił w Mona-
chium w latach 1886-1889 u a. Wagnera oraz w Paryżu i Wiedniu. W 1980 r. ożenił się z a. Mikołajczykówną. W 1895 r. zamieszkał w Bronowicach. Należał
do Towarzystwa artystów Polskich „sztuka“ i grupy „zero“. Od 1901 r. prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. Malował głównie sceny rodzajowe, przedstawia-
jące często folklor wsi podkarpackich. Tworzył także polichromie, w których łączył motywy ludowe z secesyjną stylizacją. zajmował się też ilustrowaniem książek,
projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

14. Włodzimierz ttEEttmmAAjjEERR (1862-1923)
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aTak szWOLeżeróW
Olej, płótno, 36 x 45 cm, sygn. p.d.:st. Wolski 1885.
4433..000000,,--  

stanisław Pomian Wolski – malarz i rysownik. studia malarskie rozpoczął u Wojciecha gersona w warszawskiej klasie rysunkowej, a kontynuował
je w krakowskiej szkole sztuk Pięknych pod kierunkiem jana Matejki. dzięki prywatnemu stypendium wyjechał do Monachium i w latach 1883-1885
kształcił się jeszcze w akademii sztuk Pięknych oraz w prywatnej pracowni józefa Brandta. Był artystą bardzo zdolnym, a jego obrazy cieszyły się
dużą popularnością na monachijskim rynku sztuki. Współpracował z „Tygodnikiem ilustrowanym”. Malował przede wszystkim obrazy o tematach
historycznych i batalistycznych - rekonesanse, potyczki, biwaki żołnierskie. ze szczególnym upodobaniem malował sceny z kampanii napoleońskiej.
Tworzył też obrazy rodzajowe – pogodne sceny z warszawskich parków i ulic, wypadki na drogach, polowania i, co ciekawe, sceny cyrkowe. Obraz
jest pracą powstałą w 1885 roku, u schyłku pracy twórczej artysty. 

15. Stanisław WWOOllSSKKII (1859-1894)
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UCieXjąCy OFiCer W MUNdUrze FOrMaCji kWkUsóW (1840-1844)
akwarela, gwasz, papier, 18,8 x 19,5 cm, sygn. p.d.: jk (monogram wiązany). 
ekspertyza pani Wacławy Milewskiej: (…) „Przedstawiony przez artystę jeździec ubrany jest w mundur formacji kra-
kusów – białą sukmanę z czerwonym kołnierzem, wyłogami i naszytymi na piersi ładownicami (…) na głowie ma jed-
nak niewłaściwą dla tej formacji amarantową rogatywkę z białym barankiem, a wysoką czapkę strzelców konnych,
ozdobioną czerwona kitą. Uzbrojony jest w pistolet i szablę zawieszoną na temblaku u przegubu dłoni, dla błyskawicz-
nego, w razie potrzeby uchwycenia rękojeści. Przyjąć można, że kossak ukazał scenę z czasów ostatniego powstania
(listopadowego)."(…) „Uciekający oZcer w mundurze formacji krakusów jest autentycznym, wczesnym dziełem juliusza
kossaka, który datuje na lata 1840-1844 (…)“.
2200..000000,,--

Był ojcem Wojciecha kossaka. W latach 1855 do 1869 przebywał w Paryżu, gdzie kształcił się u H. Verneta. W 1868r. wyjechał do Monachium i
uczęszczał do atelier Franza adama. W 1870 r. powrócił do kraju i osiadł w krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się z W. gersonem, F. kostrzewskim, M.
Olszewskim i H. Pillatim. Był znakomitym akwarelistą. Malował sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. głównym tematem jego
prac był koń. Był założycielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy. Oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, cza-
sopism i kalendarzy. swoje prace wystawiał m.in. w TPsP w krakowie oraz w salonie Ungera.

16. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)
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OPaCTWO BeNedykTyNóW W TyńCU
Olej, płótno, 75 x 101 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1974. Wystawiany: BWa kraków 1974.
55..000000,,--

studiowała w Państw. instytucie sztuk Plastycznych w krakowie u H. Uziembło w latach 1935-39 oraz w krakowskiej akademii sztuk Pięknych
w pracowniach W. jarockiego, e. eibischa i H. rudzkiej-Cybis w latach 1945-50. Od 1945 roku była członkiem zPaP. Brała udział w kilkudzie-
sięciu wystawach zbiorowych (w tym ogólnopolskich), kilku indywidualnych. W 1976 wystawiała swoje prace w Lyonie, gdzie prezentowano współ-
czesne malarstwo polskie. Obrazy romany Lipeż zakupywane były przez Ministerstwo kultury i sztuki do zbiorów państwowych. Prace jej
znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granią (m.in. Niemcy, Holandia, Francja, Usa, japonia). Pejzaż pełen światła charakteryzuje się
silnym, wyrazistym konturem, malowany z pełną ekspresją z widocznym wpływem gorącego postimpresjonizmu van gogha, gauguina i Matisse’a.

18. Romana llIIPPEEżż (1917-2003)

Pejzaż górski 
akwarela, papier, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: stefan Filipkiewicz.
55..000000,,--

17. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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PO POLOWaNiU
Olej, płótno, 68,5 x 108 cm, sygn. l.d.:Cz. Wasilewski.
3300..000000,,--

Czesław Wasilewski (ignacy zygmuntowicz). Popularny w okresie międzywojennym malarz-samouk.
działał w Warszawie. Najczęściej malował efektowne zaprzęgi, sanny, sceny batalistyczne, zimowe pejzaże, sceny z polowań, kwiaty.
Wykorzystywał z talentem malarskie osiągnięcia polskich malarzy uczących się w monachijskiej akademii oraz zręcznie nawiązywał
do stylu malarskiego W. kossaka. równocześnie w wielu swoich kompozycjach prezentował trochę odmienne, niemal werystyczne
podejście do natury, tworząc sugestywne iluzje rzeczywistości. Brał udział w wystawach w Lublinie w 1922 roku, w Warszawie, w
Towarzystwie zachęty sztuk Pięknych w latach dwudziestych, a także w wielu wystawach ukazujących dorobek polskich malarzy
w różnych miastach (na przykład w katowicach, w Częstochowie, w gdyni, w kaliszu). Obecnie jego prace znajdują się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Warszawie, w muzeach w łańcucie, Lesznie, łodzi oraz w zbiorach prywatnych.

19. czesław WWAASSIIllEEWWSSKKII (1875-1947)
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OrX Na POkUCiU
Olej, deska, 6,7 x 12,6 cm, nie sygn.  
11..880000,,--  

W latach 1891-1900 studiował w ssP w krakowie u F. Cynka, i. jabłońskiego, i. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, j. stanisławskiego,
a w latach 1901-1902 w Paryżu. Od 1919 roku uczył malarstwa w asP w krakowie. Od 1906 roku był członkiem Towarzystwa
artystów Polskich sztuka i członkiem Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych w Warszawie. Malował pejzaże – był kontynuatorem
szkoły malarstwa pejzażowego jana stanisławskiego.

20. Stanisław NNmmOOccKKII (1875-1944)

PrzedMieśCie
akwarela papier, 20,7 x 34,3 cm, sygn. p.d.: z. ajdukiewicz. 
33..220000,,--

Naukę malarstwa rozpoczął w krakowskiej szkole sztuk Pięknych, a następnie, w latach 1880-1885 studiował w akademii
wiedeńskiej i monachijskiej. Po studiach stale mieszkał w Wiedniu, skąd w roku 1893 wyjeżdżał do Paryża. Podobnie jak jego
stryjeczny brat, Tadeusz ajdukiewicz, był malarzem sfer dworskich i arystokratycznych. Malował portrety, sceny rodzajowe o tematyce
myśliwskiej oraz obrazy historyczne. zajmował się także ilustratorstwem.

21. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917)
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krzeMieNieC dOMy BLiźNiaCze
akwarela, papier, 35 x 47,5 cm, sygn. l.d.: e. elster, p.d.: krzemieniec domy Bliźniacze 20
lipca 1926.
33..220000,,--

Malarz, pedagog. studia w asP kraków u W. Weissa, F. ruszczyca, j. Fałata, j. Pankiewicza, pogłębione w paryskiej
academie de la grande Chaumiere. Udział w wystawach Formistów, krakowskiego Towarzystwa sztuka. związany
z poznańską Plastyką, następnie z grupami jednoróg, awangarda, lwowską Nową generacją. Pedagog – katedra
Malarstwa rzeźby i rysunku – Wydział architektury Politechniki gdańskiej. Członek zPaP. Malował w technice
olejnej, pasteli , akwareli sceny rodzajowe, portrety pejzaże, martwe natury. W malarstwie przechodził od formizmu,
poprzez umiarkowany kubizm do koloryzmu. Twórca awangardowych pejzaży o motywach architektonicznych m.in
Francji. W Polsce z upodobaniem przedstawiał Małopolskę wschodnią, Biecz, krzemieniec, Buczacz, Podole.

23. Erwin EEllSSttEERR (1887-1977)

kOśCiół śW. zOFii – LWóW
Olej, tektura, 30,5 x 41,5 cm, sygn. p.d.: karol rutkowski. Wystawiany: TPsP kraków. 
33..220000,,--

Malarz, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. studiował w asP w krakowie,
uzyskując dyplom w 1909.

22. Karol RRuuttKKOOWWSSKKII (1885-1960)
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W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej ssP u W.k. stattlera i W. łuszczkiewicza. Naukę kontynuował w Monachium w latach 1859-1860 u H. anschütza oraz w akademii w Wiedniu
u C. rubena (1860 r.). Od 1873 r. był dyrektorem ssP w krakowie, a w 1887 r. został docentem h.c. Uniwersytetu jagiellońskiego. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. złoty medal w Paryżu w
1865 r. i złoty medal i klasy na Wystawie światowej w Wiedniu w 1867 r. i berło wręczone mu przez Władze krakowa w 1878 r. na znak panowania w sztuce. Odbył wiele podróży m.in. do Paryża,
Wiednia, Turcji, Węgier i Włoch. Od połowy lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytkoznawczymi. jego obrazy to w większo-
ści ogromnych rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi ukła-
dami kompozycyjnymi całości obrazu. jego obrazy przesycone głębokim patriotyzmem, ukazały polskiemu społeczeństwu wizje przeszłości i odegrały dużą rolę w umocnieniu świadomości narodowej.
Matejko wykonał jedno z największych dzieł polskiego malarstwa monumentalnego – polichromię w kościele mariackim w krakowie oraz cykl rysunków „Poczet królów i książąt polskich“. Obecnie jego
dzieła znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w krakowie i Warszawie.
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MaTX BOsX z dzieCiąTkieM, śW. LeONardeM i śW. jOaNNą, 1858
Olej, dykta, 39,5 x 31,5 cm, nie sygnowany. atest Feliksa kopery z dn. 18.V.1944, ekspertyza obrazu mgr Małgorzaty Buyko. 
338800..000000,,--

W kopercie umieszczonej na odwrotnej stronie obrazu dokumentacja: \agmenty z listów Matejki pisanych w Monachium do stanisława giebułtowskiego
z 29.Xii. 1858 i do Leonarda seraZńskiego z 8.iii. 1859, atest Marii seraZńskiej, córki antoniego seraZńskiego, dat. Bochnia 31.V.1944 oraz atest i opis
obrazu napisany przez Feliksa koperę, dat. kraków 18.V.1944. Własność spadkobierców Wojciecha łepkowskiego w Bronowicach (kraków). dar arty-
sty dla Leonarda i joanny seraZńskich w Nowym Wiśniczu. Należał potem do ich córki stanisławy i z kolei do jej bratanicy Marii seraZńskiej w koryznówce
w Nowym Wiśniczu. W latach 1942-1943 zakupiony od rodziny seraZńskich przez edwarda i irenę łepkowskich w krakowie.
Obraz przedstawia postać Matki Boskiej stojącej na obłokach z nagim dzieciątkiem jezus na lewej ręce, ubraną w suknię i płaszcz, z woalem na
długich włosach, boso. dookoła Niej główki i popiersia aniołków wśród obłoków. U stóp Madonny klęczą z lewej strony łysy i brodaty zakonnik w
habicie – św. Leonard, z prawej strony młoda kobieta w długich szatach, z monogramem jHs na piersiach – św. joanna. kompozycja w typie
santa Conversazione. Obraz malowany był w czasie studiów Matejki w szkole sztuk Pięknych w krakowie. szkic rysunkowy do tego obrazu
znajduje się w zbiorach domu jana Matejki w krakowie. 
BibliograZa: k. sroczyńska, Matejko. Obrazy olejne. katalog, Warszawa 1993, s. 51, poz. 50-il. – tam również szczegółowa bibliograZa dotycząca obrazu. 

24. jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893)
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CHłOPi Na kONiU
akwarela, gwasz, papier, 24 x 18,5 cm, sygn. l.d.: monogram wiązany aO 1824 
1155..000000,,--  

25. Aleksander OORRłłOOWWSSKKII (1777-1832)
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POrTreT MieCzysłaWa gąseCkiegO / Maj, 1923
Olej, płyta, 50 x 68,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Maj / j. Malczewski / 1923, na odwrocie orzeczenie dr kazimierza Buczkowskiego
z dnia 17 marca 1942 r. 
112255..000000,,--

studiował w ssP w krakowie. Od 1872 r. u W. łuszczkiewicza, F. szynalewskiego, H. grabińskiego, a nieco później u j. Matejki. W roku akademickim
1876-1877 studiował u e. Lehmana w ecole des Beaux-art w Paryżu. We wczesnej fazie twórczości malował realistyczne sceny związane z martyrologią
Polaków po 1863 roku. Po 1890 r. ukształtował się symbolizm w twórczości artysty i powstają malowane w tej konwencji portrety, autoportrety i kompozycje
rodzajowe.

26. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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żółTe róże
Olej, tektura, 36 x 49 cm, sygn. p.śr.: a. karpiński. Na odwrocie naklejka: s. schmaus ul.
Floriańska 25 sprzedaż oryginalych obrazów artystów malarzy polskich z dnia 14.07.1936 r.
1155..000000,,--

28. Alfons NNRRPPIIńńSSKKII (1875-1960)

żyd WsTrOjU ryTUaLNyM 
Olej, płótno, 45 x 39 cm, sygn. l.g.: Max Haneman.
55..550000,,--

Malarz, pejzażysta tatrzański, uczeń krakowskiej asP w pracowniach
L. Wyczółkowskiego i T. axentowicza, od 1916 studiował w Warszawskiej
ssP. Przed 1925 odbył podróż do Palestyny, z tego okresu pochodzą
prace o tematyce bliskowschodniej. Po studiach osiedlił się w zakopanem
i związał z zakopiańskim środowiskiem artystycznym, był aktywnym
członkiem Towarzystwa sztuka Podhalańska. Haneman prowadził na
krupówkach Bazar artystyczny, w którym poza swoimi pracami sprze-
dawał materiały malarskie i zakopiańskie pamiątki. zginął w warszawskim
ge]cie w 1943.

27. max HHAAnnEEmmAAnn (1882-1941)
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Pejzaż ziMOWy z CHOCHOłaMi
Olej, płótno, 52,8 x 63,8 cm, sygn. p.d.: szancenbach. 
2222..000000,,--

30. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998)

Pejzaż
akwarela, gwasz, papier, 38,5 x 50,8 cm, sygn. p.d.: rzepiński.
66..000000,,--

Malarz, grafik, uczeń Pronaszki i Fedkowicza w Wolnej szkole Malarstwa L. Mehofferowej i krakowskiej asP
w pracowni Weissa, kowarskiego, Pankiewicza. studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na salonie
jesiennym. Po powrocie do krakowa związał się z grupą zwornik. W 1936 wspólnie z j. jaremą założył szkołę ma-
larstwa im. a. gierymskiego w katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej asP i czterokrotnie rektorem tej
uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, grecji i Hiszpanii. Brał udział w licznych wystawach
w kraju i za granicą (Nowy jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów,
poza malarstwem sztalugowym uprawiał rysunek i graZkę. Malował pejzaże, martwe natury i akty.

29. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)
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POrTreT żyda
Olej, technika mieszana, tektura, 54,5 x 42,3 cm, sygn. 
p.d.: Mandelbaum.
55..000000,,--

Malarz, studia u Leona Wyczółkowskiego i józefa Mehoffera w krakowskiej akademii
sztuk Pięknych odbył dzięki pomocy pierwszego nauczyciela, malarza s. Hirszenberga.
Podróżował do egiptu, zwiedził Palestynę, Włochy, Wiedeń i Pragę. W czasie i wojny
światowej, podczas pracy w plenerze, został zatrzymany przez żandarmerię austriacką
pod zarzutem szpiegostwa. związane z tym wydarzeniem przeżycia pociągnęły za
sobą powracającą chorobę i kuracje w szpitalach psychiatrycznych. W 1925 r. wraz
z rodziną wyjechał do Paryża, gdzie odnowił studencką przyjaźń z M. kislingiem,
przyjaźnił się z T. Makowskim, wystawiał na paryskich salonach. kilkakrotnie
także pokazywał swe prace na wystawach w kraju. W 1942 r. aresztowany, został
wywieziony do obozu koncentracyjnego w drancy, a stamtąd do Oświęcimia.

31. Efraim mmAAnnDDEEllBBAAuumm (18874-1942)

WOziWOda
akwarela, papier, 33,5 x 23,5 cm, sygn. l.d.: j. kuśmidrowicz.
880000,,--

32. m. KKuuśśmmIIDDRROOWWIIccZZ (XX w.)

jaNkieL
akwarela, gwasz, 25 x 17 cm, sygn. l.d.: st. grochalski.
11..220000,,--  

33. St. ggRROOccHHAAllSSKKII
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aUTOPOrTreT
rysunek, papier, 62 x 44 cm, nie sygnowany. Obraz
pochodzi ze zbiorów rodziny kamockich.
33..000000,,--

35. Stanisław NNmmOOccKKII (1875-1944)

TUrNiej ryCerski
akwaforta, papier, 22 x 21,5 cm, sygn. p.d.: Maciej
Makarewicz.
550000,,--

W latach 1931-37 studiował na asP w krakowie u W. jarockiego
i F. Pautscha a także u i. Pieńkowskiego, k.Frycza i W. Weissa. Po woj-
nie prowadził działalność pedagogiczną na asP w krakowie obejmu-
jąc pracownie plakatu na Wydziale graZki.

34. maciej mmAANNRREEWWIIccZZ (1912-2009)
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PLaC TargOWy – sCeNa rOdzajOWa
rysunek, akwarela, papier, 20 x 33,4 cm, sygn. l.d.: e. Herncisz 885.
66..000000,,--  

studia ssP w krakowie u W. łuszczkiewicza, j. Matejki. W latach 1882-1883 studiowała w akademii w Monachium
(stypendium rządu austriackiego). W Monachium przyjaźnił się z s. Bieszczadem i a. Mroczkowskim jak również z F. streitem
i a. kozakiewiczem. Malował sceny rodzajowe z życia polskiej wsi, obrazy historyczne, w których widoczne są wpływy szkoły
monachijskiej oraz wpływy malarstwa jana Matejki, od którego zaczerpnął dosadną charakterystykę postaci. Wystawiał
m.in. w TPsP w krakowie, TzsP w Warszawie, w Monachium, Budapeszcie. Wystawa retrospektywna w 1898 r.

37. Emanuel Edmund HHEERRnnccIISSZZ (1858-1885)

BOżNiCa W grOdNie
kredka, papier, 26,5 x 34,5 cm, sygn. p.d.: nieczytelna.
880000,,--

36. mmnn
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MłOda PaW Wróży sOBie O szCzęśCiU
akwarela, piórko, papier, 29,5 x 39 cm, sygn. p.d.: Maja
Berezowska 57, na odwrocie autorski do książki: „45 pasjan-
sów” 8/12 Wydawnictwo sport i Turystyka Warszawa.
22..550000,,--    

39. maja BBEERREEZZOOWWSSNN (1898-1978)

CO WOLi – PasjaNse Czy MNie?
Piórko, akwarela, papier, 29,5 x 41,6 cm, sygn. p.d.: Maja
Berezowska 57. Na odwrocie autorski opis do książki „45
pasjansów” 9/12 Wydawnictwo sport i Turystyka Warszawa.
22..550000,,--

Nauki pobierała w prywatnej szkole M. roericha w Petersburgu oraz w kra-
kowie u j. Pankiewicza i L. Wyczółkowskiego. studiowała też w Paryżu u
Faujity oraz w Monachium. W latach 1920-1926 była żoną k. grusa –
satyryka i ilustratora lwowskiego. Przez kilka lat mieszkała w Paryżu.
W 1941 r. została osadzona na Pawiaku, a następnie w obozie rawen-
sbrück. do kraju powróciła w 1946 r. Tematem jej prac były kompozycje
kwiatowe i sceny erotyczno-obyczajowe. Oprócz malarstwa zajmowała się
też scenograZą, projektowaniem plakatów i wystrojem wnętrz. jej prace
można oglądać m.in. w Paryżu, we Włoszech i sztokholmie.

38. maja BBEERREEZZOOWWSSNN (1898-1978)

rOzMOWa
akwarela, ołówek, papier, 29 x 39 cm, sygn. p.d.: Markowicz.
44..550000,,--

studia w krakowskiej szkole sztuk Pięknych m.in. u jana Matejki, a następ-
nie w akademii monachijskiej i w Paryżu. Podróżował do Włoch, Wiednia,
Holandii, Belgii i jerozolimy znajdując tematy do obrazów. Malował głów-
nie pastelami, rzadziej olejno – pejzaże, portrety, wnętrza „holenderskie“,
a przede wszystkim sceny rodzajowe z żydowskiej dzielnicy krakowa
(Modlitwa w świątyni, adoracja Tory, Talmudyści). Większe kolekcje
obrazów artura Markowicza zgromadzone są w Muzeum Narodowym
i Muzeum Historycznym w krakowie oraz żydowskim instytucie Histo-
rycznym w Warszawie; bardzo wiele jego prac znajduje się w kolekcjach
prywatnych w stanach zjednoczonych i izraelu.

40. Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934)
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Bez TyTUłU, 1999
Olej, płótno, 80 x 60 cm, sygn. na odwrocie: aLeksaNdW jaCHTOMa/ WyM 80X60/ TeCHN.
OLej/ rOk 08 /05/ 1999.
77..000000,,--

Ur. w 1932 na zamojszczyźnie – Barchaczów. studia w krakowskiej asP, a następnie w Warszawie, dyplom z wyróżnieniem w pracowni
k. Tomorowicza 1958 r. Była członkiem warszawskiej grupy „rekonesans“założonej w 1963 r. Twórczość w zakresie malarstwa, udział
w ponad 80 wystawach zbiorowych i ok. 30 wystawach indywidualnych. 1987 r. nagroda Ministra kultury i sztuki za całokształt twórczości.
aleksandra jachtoma w ciągu wszystkich lat swojej twórczości poszukuje najgłębszej istoty światła i koloru. Malarstwo aleksandry jachtomy
charakteryzuje się ascetyczną zdyscyplinowaną kompozycją zbudowaną ze skondensowanych jednolitych plam. Matematyczny rygor jest
w nich zmiękczony delikatnością rozwiązań barwnych emanujących smugami światła. Lapidarność geometrycznych form (owali,
prostokątów) i jednorodność tonacji kolorystycznych nadają tym kompozycjom ściszony poetycki, nawet kontemplacyjny charakter. Ten
rys stanowi o oryginalności dzieł artystki i odróżnia je od wielu innych podobnych realizacji.

41. Aleksandra jjAAccHHttOOmmAA (ur. 1932)
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Przed NarOdziNaMi NasTęPNegO dNia i jeszCze NasTęPNegO
Olej, płótno, 79 x 63,5 cm, sygn. na odwrocie: kMikulski kraków 1996 r., oraz tytuł. 
8800..000000,,--  

kazimierz Mikulski (1918-1998). Malarz, aktor, reżyser, scenograf. studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem
Pawła dadleza i kazimierza sichulskiego. W okresie okupacji kontynuował naukę w działającej oZcjalnie kunstgewerbeschule pod okiem
Fryderyka Pautscha. Tuż po wyzwoleniu należał do grupy Młodych Plastyków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas
grupy krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół przewodzącego im Tadeusza kantora,
brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem
„Cricot 2“. W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski „groteska“ w krakowie.
Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

42. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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kONCerT
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.g.: Pałka W.
2211..000000,,--

Malarz, uczeń krakowskiej asP w pracowniach e. eibischa, j. Fedkowicza i W. Taranczewskiego, dyplom w 1953. Wieloletni przewodniczący rady
artystycznej Malarzy w zarządzie Okręgu zPaP w katowicach, członek grupy „arkat“. Mieszkał i pracował w katowicach. artysta był wytrawnym
kolorystą, powtarzającym się motywem w jego obrazach są wnętrza teatralne, sale koncertowe, kawiarnie, miejsca spotkań wytwornych, eleganckich
kobiet. Malarstwo religijne zawsze zajmowało ważne miejsce w jego twórczości, w latach 1966-1980 współpracował z komisją sztuki i architektury
sakralnej diecezji katowickiej, artysta jest autorem dekoracji malarskich w wielu kościołach. W 1994 Muzeum diecezjalne w katowicach przygoto-
wało wystawę jego prac akwarelowych. W wywiadzie udzielonym gościowi Niedzielnemu artysta stwierdza: „akwarela to sporo pracy. Tu nie ma
mowy o szkicu. Trzeba mieć gotową koncepcję, być zdecydowanym. Olej mogę długo poprawiać, akwarelę nie, bo przemęczy się papier, kolor, a ja cho-
dzę rozdrażniony, bo coś nie wychodzi…“. (źródło: gosc.pl, joanna Bątkiewicz-Brożek „szukam ciszy“, rozmowa z Witoldem Pałką z okazji jubileu-
szu 60-lecia pracy twórczej, 6.6.2013).

43. Witold PPAAłłNN (1928-2013)
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MUr szPiTaLa W saiNT reMy ii
Olej, płótno, 73 x 92 cm, sygn. p.d.: joniak [19]97.
1155..000000,,--  

juliusz jONiak (ur. 1925). Urodził się w 1925 r. we Lwowie. studiował na krakowskiej asP w pracowniach j. Fedkowicza i C. rzepińskiego. jest
profesorem krakowskiej asP. Brał udział w wystawach w Berlinie, Helsinkach, atenach, Montrealu i in. Wyróżniony został nagrodą miasta kra-
kowa i najwyższym – złotym medalem TPsP. jest także honorowym członkiem académie europeénne des arts w Paryżu.

44. juliusz jjOOnnIIAAKK (ur. 1925)
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MarTWa NaTUW 
Olej, płyta, 50 x 33,5 cm, sygn. p.d.: e. gerlach 91.
33..660000,,--

45. Eugeniusz ggEERRllAAccHH (ur. 1941)

aLa Na TLe dWPerii
Olej, płyta, 50 x 33,5 cm, sygn. p.d.: e. gerlach 91.
33..660000,,--

46. Eugeniusz ggEERRllAAccHH (ur. 1941)

dOMki
Olej, płótno, 58 x 79 cm, sygn. p.d.: F. Hayder 76.
55..770000,,--

Malarz, rysownik, muzealnik. kształcił się w krakowskiej asP pod kierunkiem j. Mehoffera, X. dunikowskiego i j. Wojnarskiego. do 1935 mieszkał w krakowie,
skąd przeniósł się do Warszawy. W czasie powstania warszawskiego spłonęło mieszkanie artysty wraz z pracownią. Po wojnie związał się z gliwicami. Przed-
wojenna twórczość artysty nawiązuje do osiągnięć polskiego koloryzmu, lata powojenne to inspiracje Cezannem i postkubizmem Picassa i Braque`a.

47. Fryderyk Antoni HHAAYYDDEERR (1905-1990)

Desa_158:Desa  20-11-16  19:21  Strona 30



31

kWiaTy
Olej, płótno, 81 x 81 cm, sygn. p.d.: danka Westrych.   
22..220000..--  

studia w krakowskiej akademii sztuk Pięknych u Włodzimierza Buczka, dyplom
z wyróżnieniem. Malarka związana z krakowskim środowiskiem artystycznym.

50. Danuta WWEESSttRRYYccHH (1955-2014)

Marysia
Ole, płótno, 45 x 37 cm, sygn. p.d.:Leon dołżycki.
77..000000,,--  

studiował w akademii krakowskiej m.in. u F. ruszczyca, j. Mehoffera. W latach
1945-1946 był pedagogiem w asP w krakowie, a od 1946 r. do 1949 r. wykładał
w PWssP we Wrocławiu. Od 1952 r. był profesorem graZki w katowicach. Malował
portrety, pejzaże, sceny sportowe i martwe natury.

49. leon DDOOłłżżYYccKKII  (1888-1965)

MarTWa NaTUW z FiOłkieM aLPejskiM
Olej, płótno, 100 x 75 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1962. Wystawiany:
kocioł artystyczny kraków 1962.
66..000000,,--

studiowała w Państwowym instytucie sztuk Plastycznych w krakowie u H. Uziembło
w latach 1935-39 oraz w krakowskiej akademii sztuk Pięknych w pracowniach
W. jarockiego, e. eibischa i H. rudzkiej-Cybis w latach 1945-50. Od 1945 roku
jest członkiem zPaP. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych (w tym
ogólnopolskich), kilku indywidualnych. W 1976 wystawiała swoje prace w Lyonie,
gdzie prezentowano współczesne malarstwo polskie. Obrazy romany Lipeż zaku-
pywane były przez Ministerstwo kultury i sztuki do zbiorów państwowych. Prace
jej znajdują się w zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą (m.in. Niemcy, Holandia,
Francja, Usa, japonia).

48. Romana llIIPPEEżż (1917-2003)
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Nici jedwabne i metalowe, 145 x 195 cm, sygn. na krajce: herb Pilawa, inicjały aP (artur Potocki) Buczacz, XiX/XX w. 
2244..000000,,--  

Makata złożona z form siedmiu pasów kontuszowych o motywach zgeometryzowanych i stylizowanych roślinnych ułożonych
w poziomych pasach. Przy dłuższych bokach pasów bordiury jednopasowe o motywach roślinnych. Przy bokach krótszych pola
wypełnione stylizowanymi bukietami z motywami kwiatów i liści oraz bordiura jednopasowa z motywami kwiatów. Całość w kolo-
rach różowym, beżowym, szarym, seledynowym i złotym (wplecione nici metalowe). Od spodu naszyta w narożniku krajka
z tkanym symbolem manufaktury z herbem Pilawa Potockich, inicjałami aP (artur Potocki) i napisem Buczacz. Motywy deko-
racyjne i kolorystyka pod wpływem wyrobów wschodnich (Turcja, Persja). Uproszczenie i stylizacja charakterystyczna dla wyrobów
manufaktury tkackiej w Buczaczu przełomu XiX i XX wieku.

51. mANtA BucZAcN
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Francja, model 1801, stal, głownia solingan, czerniona z trawionymi i złoconymi elementami
dekoracyjnymi i panopliami, rękojeść zamknięta z mosiężnymi kabłąkami, z pochwą dł. 105,7 cm.
55..770000,,--

52. SZABlA OFIcERSN – OKRES I cESARStWA

Prusy, model 1811, stal, głownia sygn. s and k, rękojeść zamknięta, z kabłąkiem, z pochwą,
dł. 102,5 cm.
44..550000,,--

53. SZABlA NWAlERYjSN

Model aNXiii (1802-1803). głownia z królewskiej manufaktury klingenthal wrzesień
1814. Potwierdzają to stemple inspektorów: F.L. Lobstein (czerwiec 1814 do lipiec 1821),
B z gwiazdką – e.L. Borson (od sierpnia 1814). rękojeść wcześniejsza, numery na niej prze-
bite po zmianie pochwy. głownia w użyciu przez armię napoleońską w czasie stu dni, ponieważ
zatarto "royale" w określeniu manufaktury. Po bitwie pod Waterloo traZła do anglii jako
zdobycz wojenna. Pochwa stalowa, patynowana chemicznie.
77..550000,,--

54. PAłASZ cIężKIEj NWAlERII FMncuSKIEj (KIMSjERZY)
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daNTe i BeaTryCze
Brąz patynowany, 70 x 50 x 40 cm.
1122..550000,,--

rzeźbiarz, uczeń Xawerego dunikowskiego w krakowskiej asP,
obecnie profesor tej uczelni. jest autorem licznych prac pomnikowych
(m.in. katowickiego pomnika żołnierza Polskiego), tworzy rzeźbę
religijną, zajmuje się medalierstwem. Pracuje w metalu i granicie.

55. Bronisław ccHHRROOmmYY (ur. 1925)

kOMPOzyCja, 2006
drewno polichromowane, metal, wys. 102 cm, sygn.: 
s. Borzęcki 06.
44..550000,,--

Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych w zakopanem
(1950) oraz akademię sztuk Pięknych w krakowie (1961). stu-
diował na Wydziale rzeźby u prof. stanisława Popławskiego i u
prof. jerzego Bandury oraz w studium konserwacji dzieł sztuki
u prof. józefa dutkiewicza. Wieloletni profesor asP w krakowie.
Na uczelni pracował do 2000 roku. W 1982 r. otrzymał tytuł profe-
sora nadzwyczajnego a w 1992 r. profesora zwyczajnego. realizował
prace głównie w drewnie a ostatnie lata przyniosły niezwykły wręcz
rozkwit sił twórczych co zaowocowało wieloma znakomitymi reali-
zacjami rzeźbiarsko-malarskimi. znaczącym echem odbiła się retro-
spektywna wystawa w Centrum rzeźby Polskiej w Orońsku w
2007 roku, gdzie zaprezentował prace zarówno z wczesnego okresu
jak i najnowsze, w tym kilkadziesiąt obiektów przestrzennych, płasko-
rzeźb, reliefów, kolaży, małych formy rzeźbiarskich.

56. Stefan BBOORRZZęęccKKII (1930-2015)
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zadUMaNa, 2006
Brąz, wosk tracona, wysokość całkowita 42 cm, sygn.: 
j. sękowski Unikat.
55..000000,,--

58. józef SSęęKKOOWWSSKKII (ur. 1939)

WyeksPLOaTOWaNa, 2006
Brąz, wosk tracony, wysokość całkowita 34 cm, sygn.: 
j. sękowski Unikat.
66..330000,,--  

studiował na Wydziale rzeźby akademii sztuk Pięknych w krakowie. dyplom
z wyróżnieniem uzyskał w pracowni docent Wandy ślędzińskiej w 1966 roku.
Udział we wszystkich ważniejszych wystawach środowiska w kraju i za granicą
m.in.: Paryż (1972,1984), darmstadt (1980, 1982, 1983, 1984, 1985,
1987, 1988), Bonn (1980, 1984, 1985), aubenas (1981, 1983, 1984,
1985), annonay ( 1982, 1983), gavorano (1987, 1988), ronneby (1995),
jever (1992), solvesborgs (1996). Uczestnik międzynarodowych sympozjów
rzeźbiarskich we Francji i Włoszech w latach 1981, 1982, 1983,1984, 1985,
1987, 1988, 1990, 1991, 1993. Ważniejsze nagrody: i nagroda w Ogólnopol-
skim konkursie na Pomnik Powrotu ziem zachodnich i Północnych do Macie-
rzy – Wrocław 1967 roku (w zespole), wyróżnienie w Ogólnopolskim
konkursie na Pomnik stanisława Wyspiańskiego – kraków 1979, ii nagroda
w Ogólnopolskim konkursie na Pomnik juliusza słowackiego –Warszawa
1980, dwie nagrody równorzędne w Ogólnopolskim konkursie na Pomnik
Walk Wyzwoleńczych – Częstochowa 1982 (w zespole), nagroda i stopnia w
Ogólnopolskim konkursie na Pomnik Powstania Warszawskiego – Warszawa
1983 (w zespole), nagroda równorzędna w ii Ogólnopolskim konkursie na
Pomnik Powrotu ziem zachodnich i Północnych do Macierzy – Wrocław
1985 (w zespole), i nagroda w Ogólnopolskim konkursie na opracowanie ar-
chitektoniczno-rzeźbiarskie Pomnika klementa zabłockiego – kraków 1987
(w zespole), dwa wyróżnienia w ii Ogólnopolskim konkursie na Pomnik Po-
wstania Warszawskiego – Warszawa 1988 (w zespole), i nagroda na wystawie
„rzeźba roku" – kraków 1969, 1973, 1975, wyróżnienie na wystawie
„rzeźba roku" – kraków 1968, 1972, 1978, Nagroda Ministra kultury i
sztuki iii stopnia 1972, Nagroda Ministra kultury i sztuki ii stopnia 1980,
Nagroda Ministra kultury i sztuki ii stopnia – zespołowa 1981, Nagroda Mi-
nistra kultury i sztuki i stopnia 1994. Ważniejsze realizacje: Pomnik Wdzięczno-
ści – sanok 1980 (w zespole), Pomnik Pamięci górników – Czechowice 1981
(w zespole), Pomnik stanisława Wyspiańskiego – Biecz 1985, Pomnik rafała
Czerwiakowskiego – kraków 1987, Pomnik klementa zabłockiego – kraków
1988 (w zespole), Pomnik Pacjentów Pomordowanych – szpital Babińskiego,
kraków 1998, rekonstrukcja maszkaronów – sukiennice, kraków 2002, rekon-
strukcja gryfów – budynek asP, kraków 2012.

57. józef SSęęKKOOWWSSKKII (ur. 1939)

Desa_158:Desa  20-11-16  19:21  Strona 35



36

sTare i NOWe, 1984 r.
drewno, blacha stalowa, metal, 78 x 30 x 26 cm.
Wystawiana: 
Wystawa rzeźby ,,Bogusław gabryś XXV-lecie pracy twórczej",
Pawilon Wystawowy BWa w krakowie, czerwiec 1989 r. (kata-
log wystawy str. 30); Wystawa „Bogusław gabryś rzeźba“, ga-
leria dziennika Polskiego kraków, marzec-kwiecień 1999 r.
(katalog wystawy str. 13)

,,sTare i NOWe to część re[eksyjnej serii pod tym samym ty-
tułem, w której destrukty odkrywane i ujawnione są podniesione
do rangi symboli przemijania…" – artysta rzeźbiarz józef
Marek 1988 rok – katalog wystawy ,,Bogusław gabryś XXV-
lecie pracy twórczej", BWa kraków, 1989. 
,,… Niezwykła rzeźba pochodząca z 1984 roku, gdzie stalowe
opakowanie starego, zdestruowanego upływem czasu drewnia-
nego kloca odsłania pozornie nonszalanckim gestem kwintesen-
cję – symbol upływającego czasu; stare w nowym
opakowaniu…" – andrzej Pollo (1971-1989) – katalog wy-
stawy „Bogusław gabryś XXV-lecie pracy twórczej“, BWa kra-
ków, 1989. 
1133..330000,,--

,,To co w sztuce Bogusława gabrysia wydaje się być najbardziej
oczywiste i co narzuca się wręcz w percepcji, to prostota i oszczęd-
ność formy. Chwilę później jednak, dostrzegamy, iż nie jest ona
celem ,,samym w sobie" lecz raczej artystyczno-intelektualną pro-
wokacją, skłaniającą (tych naturalnie, którzy chcą i potraZą to
czynić) do głębszej re[eksji na temat istoty i sensu ujarzmionych
wolą artysty emocji i przesłań (…)sztuka gabrysia wprowadza
nas w świat rozważań egzystencjonalnych, skłania do zadumy
i re[eksji nad losem człowieka" – andrzej Pollo – katalog wystawy
,,Bogusław gabryś rzeźba" galeria dziennika Polskiego,
kraków 1999. 

absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych im. antoniego kenara w
zakopanem. studia w krakowskiej asP w pracowni Wandy ślędzińskiej na Wy-
dziale rzeźby, dyplom (1962) oraz w pracowni zbigniewa Chudzikiewicza na
Wydziale Form Przemysłowych, dyplom (1965). asystent na Wydziale Form
Przemysłowych asP w krakowie (1964-1969). 
realizator rzeźb monumentalnych i pomników m.in. rzeźby do Zlmu polskiego
„Faraon” – 1964 (Buchara), rzeźby plenerowej w Parku krakowskim – 1974,
rzeźby plenerowej dla Nowego sącza – 1975, współrealizator pomnika Obroń-
ców Poczty Polskiej w gdańsku 1979, płaskorzeźby „górnicy w Bergkamen”
Niemcy 1981, Brama Brandenburska i i ii, Berlin 1991, 1994.
Wielokrotny uczestnik i laureat wystaw (w tym czterech indywidualnych) w
kraju i za granicą. szereg jego projektów i prac znajduje się w zbiorach muzeal-
nych (m.in. Muzeum Narodowe w krakowie, Muzeum Historyczne Miasta
krakowa, Centrum rzeźby w Orońsku) oraz prywatnych (Polska, szwajcaria,
szwecja, Francja, Niemcy).

59. Bogusław ggAABBRRYYśś (1938-2013)
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z CykLU „sekreTy kOBieTy Vi”, 2016
Brąz, marmur, wys. całkowita 43 cm, sygn.: krystyna 
Nowakowska kraków 2016, Unikat 354.
33..330000,,--

studia w latach 1973-1979 w asP w krakowie, dyplom u j. Bandury.
Uprawia rzeźbę – szczególnie formy unikatowe, kameralnie tworzone w
technice traconego wosku, także malarstwo.

61. Krystyna nnOOWWAAKKOOWWSSNN (ur. 1953)

HOMage a igOr MiTOWi, 2015
szkic, brąz, granit, wys. całkowita 31,3 cm, sygn. 
j. Nowakowski 2015. Unikat.
22..550000,,--

studia w latach 1965-1971 w asP w krakowie u M. koniecznego i j. Pu-
geta. Od 1994 r. jest profesorem na Wydziale rzeźby w asP w krakowie.
Tworzy formy przestrzenne, kameralne, medale, plakiety, formy pomnikowe.

60. jerzy nnOOWWAAKKOOWWSSKKII (ur. 1947)
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MiWBeL ardeCHe, 2004
juta, blacha stalowa, drewno, 64,5 x 62,5
cm, sygn. na odwrocie: j. sękowski.
66..330000,,--  

63. józef SSęęKKOOWWSSKKII (ur. 1939)

jULiUsz słOWaCki
Brąz, 37 x 37 cm, sygn. p.d.: j. Malach
1930, odlew Bracia łopieńscy Warszawa.
33..000000,,--

rzeźbiarz, studia asP w krakowie w 1902-1909
u F. Cynka, i k. Laszczki. 

62. józef mmAAllAAccHH (1887-?)
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WW eess oołłyy cchh   ŚŚww ii ąą tt   BBoożż ee ggoo   NNaarr oodd zz eenn ii aa
oo rr aazz   
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DD eess aa

Desa_158:Desa  20-11-16  19:21  Strona 39



InDEKS  ARtYStóW

Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917) 21
jerzy BBAAnnDDuuMM (1915-1987) 5-7
maja BBEERREEZZOOWWSSNN (1898-1978) 38, 39
Stefan BBOORRZZęęccKKII (1930-2015) 56
Bronisław ccHHRROOmmYY (ur. 1925) 55
leon DDOOłłżżYYccKKII  (1888-1965) 49
Erwin EEllSSttEERR (1887-1977) 23
Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944) 10, 17
Bogusław ggAABBRRYYśś (1938-2013) 59
Eugeniusz ggEERRllAAccHH (ur. 1941) 45, 46
michał ggOORRSSttKKIInn--WWYYWWIIóóRRSSKKII (1861-1926) 12
St. ggRROOccHHAAllSSKKII 33
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juliusz jjOOnnIIAAKK (ur. 1925) 44
Stanisław NNccZZOORR  BBAAttOOWWSSKKII (1866-1946) 13
Stanisław NNmmOOccKKII (1875-1944) 20, 35
Alfons NNRRPPIIńńSSKKII (1875-1960) 28
jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 3
juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899) 16
m. KKuuśśmmIIDDRROOWWIIccZZ (XX w.) 32

Romana llIIPPEEżż (1917-2003) 18, 48
maciej mmAANNRREEWWIIccZZ (1912-2009) 34
józef mmAAllAAccHH (1887-?) 62
jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929) 26
Efraim mmAAnnDDEEllBBAAuumm (18874-1942) 31
Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934) 40
jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893) 24
Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 42
mmnn 36
marceli nnAAłłęęccZZ  DDOOBBRROOWWOOllSSKKII (1876-1959) 8
jerzy nnOOWWAAKKOOWWSSKKII (ur. 1947) 60
Krystyna nnOOWWAAKKOOWWSSNN (ur. 1953) 61
Aleksander OORRłłOOWWSSKKII (1777-1832) 25
Witold PPAAłłNN (1928-2013) 43
Karol RRuuttKKOOWWSSKKII (1885-1960) 22
czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995) 29
Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995) 2
józef SSęęKKOOWWSSKKII (ur. 1939) 57, 58, 63
michał SSttAAńńKKOO (1901-1969) 1
jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998) 30
Włodzimierz ttEEttmmAAjjEERR (1862-1923) 14
czesław WWAASSIIllEEWWSSKKII (1875-1947) 19
Danuta WWEESSttRRYYccHH (1955-2014) 50
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leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936) 4
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

Dom aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14
e-mail: aukcje@desa.art.pl

antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, al. N.m.P. 40/42, tel. 34 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com
81-395 Gdynia, ul. abrahama 54, tel. 58 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl
40-014 Katowice, ul. mariacka 5, tel. 32 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com
40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. 32 253-94-70 e-mail: salon12@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 rzeszów, rynek 4, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DeSa Dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi promocję
dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych i wykwali-
fikowanych rzeczoznawców, również biegłych sądowych wykonujących ekspertyzy, oceny i wyceny dzieł sztuki. 

DeSa posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DeSa uczestniczy w programie „Leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej europy.  
DeSa Dzieła Sztuki i antyki Sp. z o.o. figuruje w wykazie Unii europejskiej jako firma godna zaufania.

Siedziba Desy mieści się w Pałacu Kmitów. Budynek wzniesiony w XIV wieku, przebudowany w pierwszej poł. XVI wieku na
okazałą rezydencję dla możnowładczej rodziny Kmitów. Z tego wieku zachowanych jest wiele elementów wczesnorenesan-
sowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego piętra, fryzy podstropowe, portal i kolumna. Kolejna
przebudowa miała miejsce w drugiej połowie XVIII wieku, stąd pochodzą polichromie wnętrz pierwszego piętra., stropy belkowe
i kominki na II piętrze, a także neoklasycystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę ko-
ronacji Najświętszej marii Panny i orły pokonujące węże. Obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 421-89-87 e-mail: salon2@desa.art.pl
Salon, ul. Floriańska 13, tel. 12 422-62-57 e-mail: salon4@desa.art.pl

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.a. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  55  ddoo  99  ggrruuddnniiaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek
Druk: Drukarnia Skleniarz

ISSN 1429-6098

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o.

Prezes zarządu: mmaałłggoorrzzaattaa  LLaalloowwiicczz
tel. 12 422-27-06     lalowicz@desa.art.pl

V-ce Prezes, Dyrektor Domu aukcyjnego: jjeerrzzyy  mmaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

rzeczoznawcy: aallddoonnaa  SSoołłttyyss,,  jjaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  aallddoonnaa  SSoołłttyyss,,  jjaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,,
GGrraażżyynnaa  mmrróózz
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Włodzimierz TTeeTTmmaajjeerr (1862-1923), Scena rodzajowa, poz. 14 (fragment).

ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
Tel. 12 422-31-14
Fax. 12 422-98-91

biuro@desa.art.pl
www.desa.art.pl 

Patronat medialny
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