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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. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać
sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
7. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2021 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd 77  ddoo  1111  ggrruuddnniiaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
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malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, 
biżuteria, rzemiosło



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  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
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.

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
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PeJzaż z caPri
olej, tektura, 34 x 33, sygn. p.d.: r. Bratkowski.
33..000000,,--⦁

1. Roman BBQQTTKKOOWWssKKII (1869-1954)

PeJzaż morSKi
olej, płótno, 30 x 44 cm, sygn. p.d.: r. Bratkowski 1940. 
66..330000,,--⦁

2. Roman BBQQTTKKOOWWssKKII (1869-1954)

malarz pejzażysta. Studiował w krakow-
skiej SSP pod kierunkiem F. Szynalew-
skiego, i. Jabłońskiego i W. łuszczkiewicza,
naukę kontynuował w Wiedniu i w mo-
nachium. Był nauczycielem w szkołach ar-
tystycznych we Lwowie. Wystawiał swoje
prace w tzSP w Warszawie i tPSP
w Krakowie, a także we Lwowie. W latach
międzywojennych mieszkał we Włoszech,
między innymi na capri. malował głów-
nie nastrojowe pejzaże, ukazujące jego
wrażliwość na naturę i światło.
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do Ba]KóW
akwarela, papier, 38 x 48 cm, sygn. p.d.: „do baraków” / tadeusz rybkowski 1918 r.
55..000000,,--

3. Tadeusz RRYYBBKKOOWWssKKII (1848-1926)

W latach 1872-1875 studiował w krakow-
skiej SSP u W. łuszczkiewicza, a następnie
kontynuował naukę w akademii Wiedeń-
skiej u c. Wurzingera, a także w pracowni
L. Loefflera oraz u H. makarta i w zakła-
dach dekoracji teatralnych. od 1878 roku
pracował w Wiedniu samodzielnie odbywa-
jąc liczne podróże do Włoch, monachium,
drezna i Berlina. W 1893 roku zamieszkał
we Lwowie, gdzie został profesorem malar-
stwa dekoracyjnego w Państwowej Szkole
Przemysłowej. Prowadził też prywatną szkołę
malarstwa dla kobiet. malował sceny rodza-
jowe – polowania, jarmarki, targi. ilustrował
czasopisma polskie i obce.

KoSiarze na żytoWiSKu
olej, tektura, 11 x 20,5 cm, sygn. p.d.: t (?), na odwrocie naklejki tPSP w Krakowie .
22..550000,,--⦁

córka W. tetmajera. Początkowo uczyła się u swojego ojca, następnie uczęszczała do SSP dla kobiet m. niedzielskiej.
Jadwiga to isia, postać z „Wesela"- S. Wyspiańskiego. 

4. Jadwiga TTEETTMMaaJJEERR--NNaaIIMMssRR (1891-1975)
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KLaSztor norBertaneK W K]KoWie
olej, tektura, 33 x 46 cm, sygn. l.d.: L. misky.
55..000000,,--

6. ludwik MMIIssKKYY (1884-1938)

PeJzaż ze SztaFażem
akwarela, papier, 33 x 42 cm, sygn. p.d.: t. talowski (1)880.
44..000000,,--

5. Teodor TTaallOOWWssKKII (1857-1910)

architekt i malarz. Studia architektoniczne roz-
począł w Wiedniu u K. Koniga, a ukończył we
Lwowie u J. zachariewicza. Jego twórczość ar-
chitektoniczna miała charakter eklektyczny, łą-
czący elementy secesji, historyzmu i modernizmu.
Budowle jego projektu  charakteryzuje swoboda
w tworzeniu układów przestrzennych, nieregu-
larne rzuty, asymetryczność, wykorzystanie efek-
tów światłocieniowych i skomplikowane układy
wnętrz. Jest uważany za jednego z najważniej-
szych polskich architektów przełomu XiX i XX w.
mniej znana jest twórczość malarska talow-
skiego, malował głównie akwarele z motywami
architektonicznymi, które wystawiał w tPSP
w Krakowie.

malarz i graak, wybitny kolorysta. Studiował w
krakowskiej aSP w pracowniach F. cynka, L.
Wyczółkowskiego, J. Pankiewicza, J. mehoffera
i J. Stanisławskiego, naukę kontynuował w
dreźnie, Lipsku, Berlinie i Wiedniu. Był człon-
kiem cechu artystów Plastyków „Jednoróg".
Przez wiele lat zajmował się pracą dydaktyczną
i teorią szkolnictwa. W pejzażach inspirował się
twórczością Stanisławskiego, w późniejszych
pracach widoczne są wpływy tendencji kolory-
stycznych i impresjonizmu. malował martwe
natury, motywy architektoniczne, portrety. Poza
malarstwem sztalugowym i graaką zajmował
się projektowaniem tkanin.
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zaułeK K]KoWSKi
technika mieszana, 44 x 23,5 cm, sygn. p.d.: S. Fabijański 1922.
22..000000,,--

malarz, ilustrator. Studia artystyczne rozpoczął we Lwowie u L. mar-
coniego, a kontynuował w krakowskiej SSP pod kierunkiem W. łusz-
czkiewicza, L. Loefflera i J. matejki. Podróżował do Włoch i Francji,
na stałe zamieszkał w Krakowie. znany głównie jako malarz architek-
tury Krakowa, chętnie sięgał do tematów historycznych oraz wątków
legionowych, malował również sceny rodzajowe i kompozycje religijne.
oprócz malarstwa zajmował się także ilustratorstwem i rzeźbą. 

7. stanisławc Ignacy FFaaBBIIJJaaŃŃssKKII (1865-1947)

Kościół mariacKi W K]KoWie
olej, tektura, 39,5 x 29 cm, sygn. p.d.: Henryk dietrich 1934.
22..550000,,--

Studiował w krakowskiej aSP pod kierunkiem J. malczewskiego, J.
mehoffera i W. Weissa, naukę kontynuował  we Włoszech i w Paryżu.
Po powrocie do kraju uczył rysunku i malarstwa w równem. Wielo-
krotnie wystawiał w tPSP. malował portrety, pejzaże i widoki miej-
skie, głównie Krakowa.

8. Henryk DDIIEETTRRIICCHH (1889-1948)
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Kościół mariacKi W K]KoWie
olej, tektura, 100 x 71 cm, sygn. p.d.: St. Kamocki.
1155..000000,,--

malarz i graak, pejzażysta. W latach 1891-1900 studiował w SSP w Krakowie u J. malczewskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Stanisławskiego, a w latach
1901-1902 w Paryżu. od 1919 roku uczył malarstwa w aSP w Krakowie. Był członkiem towarzystwa artystów Polskich Sztuka, Wiedeńskiej Secesji, to-
warzystwa Sztuka Podhalańska i towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest uważany za jednego z najzdolniejszych uczniów J. Stanisław-
skiego i wiernego kontynuatora jego symbolistycznej formuły malarstwa pejzażowego.  malował pejzaże z okolic Wołynia, Podola, Spisza, orawy, Krakowa
oraz liczne pejzaże tatrzańskie, a także martwe natury. oprócz malarstwa zajmował się graaką artystyczną i użytkową.

9. stanisław RRMMOOCCKKII (1875-1944)
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WidoK na Port  (maLta)
olej, tektura, 68 x 92 cm, sygn. p.g.: LLeszko malta 1937.
55..000000,,--⦁

11. ludwik llEEsszzKKOO (1890-1957)

Studiował malarstwo w akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie (1908-1918,
1920/21), gdzie był uczniem J. mehoffera
oraz w Wiedniu. W latach 20-tych i 30-tych
odbył wiele podróży artystycznych do krajów
skandynawskich, Francji, Włoch, Grecji i tur-
cji. Wystawiał w kraju i za granicą m.in. w:
krakowskim tPSP, gdzie miał dwie wystawy
indywidualne (1929, 1931), we Lwowie
(1926, 1927), Poznaniu oraz tzSP w
Warszawie (1930, 1931, 1934) oraz Pa-
ryżu (1927), Bratysławie (1928), Londynie
(1930) i Brukseli. Po 1945 r. należał do ugru-
powania „Krąg". uprawiał malarstwo olejne
i akwarelowe. Głównym tematem jego twór-
czości był pejzaż, zwłaszcza górski i nadmorski.

deSzcz W BuKoWinie
akwarela, papier, 35 x 48 cm, sygn. l.d.: a. chrzanowski 1946 Bukowina „deszcz”, malowany dwustronnie
(uszkodzenia), na odwrocie naklejka zPaP.
44..000000,,--⦁

malarz, architekt. uczeń aldeda terleckiego i Leona Wyczółkowskiego. malował pejzaże, kwiaty, mo-
tywy architektoniczne. od 1945 r. członek zPaP.

10. antoni CCHHRRzzaaNNOOWWssKKII (1905-2000)
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martWa natu]
olej, sklejka, 62 x 68 cm, sygn. l.d.: r. Wypychowski (1)929.
55..000000,,--⦁

13. Romuald WWYYPPYYCCHHOOWWssKKII (1901-1981)

PeJzaż WioSenny
olej, tektura, 19,5 x 23 cm, sygn. l.d.: S. domaradzki 1938.
22..000000,,--⦁

12. stefan DDOOMMaaQQDDzzKKII (1897-1983)

malarz pejzażysta. dzieciństwo i młodość spędził w
rosji, a następnie we Francji, gdzie rozpoczął naukę
malarstwa w prywatnej szkole malarzy impresjonis-
tów. Studia kontynuował w moskiewskiej SSP pod
kierunkiem S. żukowskiego i S. malutina oraz w war-
szawskiej SSP u K. tichego. Swoje prace wystawiał
regularnie w Warszawie, a także we Francji i rosji.
malował przede wszystkim nastrojowe pejzaże, wi-
doki miejskie z Warszawy i Paryża i martwe natury.
W jego twórczości widoczny jest wpływ nauczyciela
S. żukowskiego oraz inspiracje malarstwem dancu-
skim. 
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PeJzaż
olej, płótno, 70 x 97,5 cm, sygn. p.d.: Leszko Kraków 1927.
55..000000,,--⦁

14. ludwik llEEsszzKKOO (1890-1957)

deLatyn o zmroKu
olej, płyta, 28 x 35 cm, sygn. l.d.: Stefan Frisch.
11..330000,,--⦁
malarz, pejzażysta. W 1939 roku wystawiał prace na Salonie Letnim tPSP we Lwowie (7 obrazów olejnych,
głównie pejzaże).

15. stefan FFRRIIssCCHH (1878-1956)

Studiował malarstwo na aSP w Kra-
kowie, gdzie był uczniem J. mehoffera
oraz w Wiedniu. W latach 20-tych i 30-
tych odbył wiele podróży artystycznych
do krajów skandynawskich, Francji,
Włoch, Grecji i turcji. Wystawiał w
kraju i za granicą m.in. w: krakowskim
tPSP, gdzie miał dwie wystawy indy-
widualne, we Lwowie, Poznaniu, War-
szawie, Paryżu, Bratysławie, Londynie
i Brukseli. Po 1945 r. należał do ugru-
powania "Krąg". uprawiał malarstwo
olejne i akwarelowe. Głównym tematem
jego twórczości był pejzaż, zwłaszcza
górski i nadmorski, a także z okolic Kra-
kowa. Był zapalonym narciarzem, spor-
towcem i propagatorem turystyki,
działaczem Pzn, a przed i wojną jed-
nym z założycieli krakowskiego azS. 
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zaPrzęG
ołówek, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: Kossak 44.
11..330000,,--⦁

17. Karol KKOOssssaaKK (1896-1975)

Konie
ołówek, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: Kossak 44.
11..330000,,--⦁

16. Karol KKOOssssaaKK (1896-1975)

malarz akwarelista, rysownik i ilustrator,
wnuk Juliusza, bratanek malarza Wojciecha
i stryjeczny brat Jerzego Kossaka. Pierwsze lek-
cje malarstwa i rysunku pobierał we Lwowie u
z. rozwadowskiego i S. Kaczora-Batowskiego,
a następnie we Wiedniu. Po i wojnie światowej
kontynuował naukę  na aSP w Krakowie pod
kierunkiem i. Pieńkowskiego i W. Jarockiego.
malował głównie sceny z motywami koni (po-
wozy, zaprzęgi, jeźdźcy), także o tematyce fan-
tastycznej, bajkowej. najczęściej tworzył w
technice akwareli. We Lwowie wydał cykl po-
cztówek-reprodukcji swoich akwareli z hucul-
skimi widokami, czasem ilustrował książki.
Był członkiem zPaP. znaczna część dorobku
malarza została zniszczona w czasie ii
wojny światowej.
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nad Jeziorem
olej, płótno, tektura, 46 x 46 cm, sygn. l.d.: Wilh. Wachtel.
44..000000,,--⦁

WacHteL Wilhelm (1875-1952) - żydowsko-polski
malarz, graak, ilustrator, przedstawiciel realizmu. urodził
się i na stałe mieszkał we Lwowie. Studiował w krakowskiej
SSP pod kierunkiem L.Wyczółkowskiego i L. Löfflera, a
następnie na aSP w monachium u n. Gysisa. Podróżował
często do Wiednia, Paryża, do Palestyny, gdzie osiedlił się w
1936 roku; po wybuchu ii wojny światowej wyemigrował
do Stanów zjednoczonych. tworzył obrazy olejne, pastele i
graakę. malował przede wszystkim sceny rodzajowe o te-
matyce żydowskiej, liryczne portrety, kompozycje o tema-
tyce biblijnej, ilustrował książki. Brał udział w wielu
wystawach zbiorowych, a w roku 1935 miał indywidualną
wystawę w warszawskiej zachęcie. zginął tragicznie w wy-
padku samochodowym w Stanach zjednoczonych. Więk-
szość prac Wachtla zaginęła w czasie ii wojny światowej.

18. Wilhelm WWaaCCHHTTEEll (1875-1952)

PeJzaż GórSKi
olej, tektura, 46,5 x 30,5 cm, sygn. p.d.: aneri.
66..550000,,--⦁

malarka. Studiowała w warszawskiej SSP malarstwo u K.
tichego i K. Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u X. dunikow-
skiego. na przełomie 1906/1907 wyjechała do mona-
chium, gdzie uczęszczała do pracowni węgierskiego
profesora malarstwa S. Hollosy’ego. W 1907 roku przyje-
chała do Krakowa i rozpoczęła naukę na kursach prowa-
dzonych przez jej przyszłego męża, W. Weissa. W 1913
roku odbyła podróż do Wenecji, gdzie namalowała cykl
pejzaży wedutowych. Wielokrotnie wyjeżdżała do nicei, w
jej malarstwie pojawiły się motywy z wybrzeżem morskim.
Brała udział w licznych wystawach posługując się, dla
uniknięcia porównań ze sztuką męża, pseudonimem aneri
będącym anagramem jej imienia. malowała głównie pej-
zaże kalwaryjskie i bukiety kwiatów.

19. Irena WWEEIIssss (1888-1981)
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martWa natu]
olej, tektura, 48 x 38 cm, sygn. p.d.: Włodzimierz Karcz.
66..220000,,--⦁

Studiował na aSP w Krakowie w pracowni W. chomicza. Był
laureatem wielu prestiżowych nagród, brał udział w wielu wysta-
wach w kraju i za granicą (w tym 10 wystaw indywidualnych).
Jego prace znajdują się aktualnie w muzeach, placówkach kultu-
ralnych i zbiorach prywatnych w wielu krajach.

20. Włodzimierz RRRRCCzz (1937-2008)

cHoin^
olej, deska, 76 x 60 cm, sygn. p.d.: e. Krcha.
88..550000,,--⦁

malarz, pedagog, uczeń krakowskiej aSP w pracowniach axento-
wicza, Kamockiego i Pieńkowskiego. W latach 1927-1931 prze-
bywał w Paryżu, gdzie w 1931 w Galerii zborowskiego miał
pierwsza wystawę indywidualną. od 1943 mieszkał w Krakowie.
Po wojnie współorganizował wrocławską WSSP i był tam peda-
gogiem. Pracował również w aSP w Krakowie. Był członkiem
zPaP i ugrupowania zwornik. Jego prace, o uproszczonej,
syntetycznej formie i ciepłej kolorystyce, to najczęściej pejzaże i mar-
twe natury.

21. Emil KKRRCCHHaa (1894-1972)
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Scena rodzaJoWa
akwarela, piórko, 11 x 15 cm, opis na odwrocie,  naklejka.
3300..000000,,--

nazywany "polskim Vernetem" malarz-batalista January Suchodolski we wcześniejszym okresie swojej twórczości był samoukiem, który służąc w wojsku
amatorsko zajmował się malarstwem. uczestniczył w powstaniu listopadowym, a po jego upadku wyjechał w roku 1832 do rzymu, gdzie studiował w pra-
cowni i pod kierunkiem Horace'a Verneta. do Warszawy wrócił w roku 1837. W 1839 wyjeżdżał do Petersburga, mianowany członkiem tamtejszej akademii
Sztuk Pięknych. W roku 1847 podróżował do Paryża. Był jednym z założycieli warszawskiego towarzystwa zachęty Sztuk Pięknych (1859). malował
obrazy batalistyczne, najczęściej z wojen napoleońskich, portrety konne i sceny rodzajowe z motywem żołnierzy i smukłych, pięknych koni arabskich. Patriotyczne
treści, żywy koloryt i precyzyjny rysunek obrazów Suchodolskiego przyniosły mu prawdziwą sławę i powodzenie.

22. January ssUUCCHHOODDOOllssKKII (1797-1875)



15

WyJazd na PoLoWanie Par Force
akwarela, gwasz, papier, 11,7 x 22,5-22,7 cm, sygn. p.d.: Juliusz Kossak, atest p. anny tyczyńskiej z dnia 10.10.2019 r. oraz list z 1885 r. dotyczący obrazu…
tekst listu po polsku. nieznany nadawca, piszący z radomia, prawdopodobnie do brata, opisuje obraz „niejakiego Kossaka“, który właśnie dlań nabył, jako
„piękny wizerunek polowania […] z pałacem w tle, z końmi i psami“.
3300..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 najsłyn-
niejszej dynastii polskich malarzy. oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, czasopism i kalendarzy. Swoje prace wystawiał m.in.
w tPSP w Krakowie oraz w Salonie ungra.

23. Juliusz KKOOssssaaKK (1824-1899)
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PaStuSzKoWie
olej, płótno, 34 x 49 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz.
66..000000,,--

W latach 1897-1898 kształcił się w krakowskiej aSP pod kierunkiem t. axentowicza. malował sceny ro-
dzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł J. Fałata, a. Wierusza-
Kowalskiego czy J. Brandta.

24. adam ssEETTKKOOWWIICCzz (1876-1945)

mGły
olej, tektura, 44,5 x 63 cm, sygn. p.d.: aneri.
66..550000,,--⦁

25. Irena WWEEIIssss (1888-1981)
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żółte róże
olej, tektura, wym. 33 x49 cm, sygn. śr.p.: a.karpiński.
1155..000000,,--⦁

26. alfons RRRRPPIIŃŃssKKII (1875-1961)

W latach 1891-99 studiował w krakowskiej
Szkole Sztuk Pięknych u Floriana cynka,
izydora Jabłońskiego, Wincentego łuszczkie-
wicza i Leona Wyczółkowskiego. edukację
artystyczną uzupełniał w pracowni ažbego
w monachium (1903). W latach 1904-07
kontynuował naukę w aSP w Wiedniu u Ka-
zimierza Pochwalskiego, w Paryżu w academie
Willi (1908-12) oraz w 1922 w academie
collarossiego. Podróżował do Włoch, Lon-
dynu, Budapesztu. Stale mieszkał w Krako-
wie; związany z tamtejszym środowiskiem
skupionym wokół „zielonego Balonika” pro-
jektował dekoracje do przedstawień kabaretu.
Był członkiem m.in. tPSP w Krakowie oraz
wiedeńskiej „Secesji". W latach 1918-27 został
wiceprezesem tPSP w Krakowie. Głównym
tematem jego prac były portrety, sceny rodza-
jowe, widoki miejskie głównie monachium
i Paryża oraz martwe natury z motywem
kwiatów.

mimozy
Pastel, karton, 48,5 x 67 cm, sygn. l.d.: m. Szczerbiński.
33..660000,,--⦁

27. Marian sszzCCzzEERRBBIIŃŃssKKII (1900-1981)

malarz krakowski, popularny pastelista. W
roku 1931 pokazał na zbiorowej wystawie
malarzy Polskich dziesięć swoich akwarel
przedstawiających widoki Wawelu i Kra-
kowa. Jego prace często pojawiają się na
rynku antykwarycznym. Jednym z ulubio-
nych, powtarzanych przez artystę motywów
są kwiaty mimozy. 
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aKt
olej, płótno naklejone na tekturę, 55 x 42 cm, sygn. p.d. monogramem: WW.
3388..000000,,--⦁
Jasna, rozświetlona skóra proalowo ujętej kobiety kontrastuje z krótkimi, ciemnymi włosami. Jej twarz i dyzura są lekko zgeometryzowane, uproszczone rysy
oddają delikatną, erotycznie powściągliwą urodę modelki (może młodej aneri?). obraz utrzymany jest w monochromatycznej tonacji, a ulubiony przez
Weissa motyw aktu daje malarzowi okazję prezentacji biegłości warsztatowej. takie wyraziste, oddające cechy psychologiczne portrety i ukazujące piękno
kobiecego ciała akty zdobyły mu sławę w okresie międzywojennym.

W latach 1891-1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. łuszczkiewicza i J. matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W 1999 roku wy-
jechał do Paryża, gdzie później wielokrotnie powracał. W l. 1901 i 1902 kontynuował naukę w rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej
aSP, z którą związał się do końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. W młodości uległ fascynacji dekadenckim nastrojem wypływającym od Stanisława
Przybyszewskiego, malując sceny rodem z dancuskich kawiarń oraz podejmując tematykę końca życia. W swojej twórczości inspirował się różnymi nurtami i sty-
listykami malarskimi – realizmem, impresjonizmem, postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. Po 1908 r. twórczość skoncentrował
głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże i mar-
twe natury. interesował się impresjonizmem jako kierunkiem polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach formy, zagad-
nieniach sztucznego światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety. Większość obrazów skłania się jednak bardziej w stronę
postimpresjonizmu niż impresjonizmu, zwłaszcza charakterystycznego stylu cezanne'a, skupiając się na kolorystyce, a pomijając prekubistyczną formę, pozosta-
jąc tym samym przy znacznym realizmie. Jego dzieła eksponowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych, obecnie znajdują się w licznych kolek-
cjach państwowych i prywatnych.

28. Wojciech WWEEIIssss (1875-1950)
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Portret ceLiny łePKoWSKieJ
olej, płótno, 127 x 88,5 cm, sygn. p.d.: Włodzimierz tetmajer.
4488..000000,,--

Pani celina łepkowska  żona Wincentego łepkowskiego (1866-1935), wybitnego lekarza-stomatologa, profesora uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
i założyciela związku Stomatologów Polskich.

Był przyrodnim bratem Kazimierza. malarz, graak i poeta. ukończył studia na kierunku alozoai i alologii na uniwersytecie Jagiellońskim. 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 monachium w latach 1886-1889 u a. Wagnera oraz w Paryżu i Wiedniu. W 1908 r. ożenił się z a. mikołajczykówną.
W 1895r. zamieszkał w Bronowicach. należał do taP „Sztuka“ i grupy „zero“. od 1901r. prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. malował głównie sceny
rodzajowe, przedstawiające często folklor wsi podkarpackich. tworzył także polichromie, w których połączył motyw ludowy z secesyjną stylizacją. zajmował
się też ilustrowaniem książek, projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

29. Włodzimierz TTEETTMMaaJJEERR (1861-1923)



20

PaSter^
olej, płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: aleksy nowakowski / Węgry 1913 r.
1177..000000,,--

malarz ukraiński. Kształcił się w krakowskiej aSP u J. unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Fałata i t. axentowicza, przyjaźnił się z J. malczewskim. oże-
niony z anną Palmowską z mogiły, mieszkał tam w latach 1900-1913. W 1913 przeniósł się do Lwowa na zaproszenie metropolity andrzeja Szeptyckiego,
który stał się jego mecenasem. od 1923 prowadził we Lwowie w swojej pracowni szkołę malarską. często wyjeżdżał z uczniami na plenery w Karpaty. Jest au-
torem pejzaży nawiązujących klimatem do szkoły krakowskiej, malowanych ekspresyjnie, swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywej, nasyconej palecie barw.
Po osiedleniu się we Lwowie tworzył kompozycje nawiązujące do ukraińskiej historii, legend i folkloru.

30. Oleksa NNOOWWaaKKIIWWssKKII (1872-1935)
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PeJzaż WłoSKi
olej, tektura, 37 x 45,6 cm, sygn. l.d.: iw. trusz. Po konserwacji.
2211..550000,,--

malarz, wybitny pejzażysta. Kształcił się w krakowskiej aSP u i. Jabłońskiego, L. Loefflera, J. unierzyskiego, W. łuszczkiewicza, L. Wyczółkowskiego i J. Stani-
sławskiego, studia uzupełniał w monachium u a. ažbčgo. W 1897 osiadł we Lwowie. z jego inicjatywy w tymże roku powstało we Lwowie towarzystwo dla
rozwoju ruskiej Sztuki. Wystawiał w lwowskim i krakowskim tPSP, wiele miejsca poświęcił publicystyce artystycznej. często podróżował na Huculszczyznę,
odwiedzał Wiedeń i Włochy, w 1912 odbył podróż do egiptu i Palestyny, kilkakrotnie podróżował na Krym. malował cykle pejzażowe z okolic naddnieprza,
motywy łąk i pól, kwiaty, drzewa, sceny z życia mieszkańców Huculszczyzny, portretował znane postacie z ukraińskich kręgów społeczno-kulturalnych.

31. Iwan TTRRUUsszz (1869-1940)
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młody Gó]L
olej, tektura, 51,5 x 40 cm, sygn. l.d.: W. Szerner jun.
99..550000,,--

Syn malarza Władysława. od 1888 r. studiował malarstwo w akademii mona-
chijskiej u J.c. Hertericha, G. Hackla i W. dieza. równocześnie studiował agrono-
mię na monachijskiej Politechnice. Wystawiał w krakowskim i lwowskim tPSP
oraz od 1894 r. w warszawskim tzSP. Głównym tematem jego prac były sceny
rodzajowe z częstym motywem koni.

32. Władysław Karol sszzEERRNNEERR (1870-1936)

PółaKt na tLe morza
olej, tektura, 49 x 33,5 cm, sygn. l.d.: St. żurawski.
66..000000,,--⦁

Studiował na krakowskiej aSP w pracowni J. mehoffera i W. Weissa.
tworzył w technice olejnej i akwarelowej. malował portrety,
martwe natury i pejzaże – często podhalańskie, jednak dominu-
jącym w jego twórczości tematem był akt kobiecy. Przedstawiał
swoje modelki w zmysłowych pozach, często w plenerze. Był za-
łożycielem cechu artystów Plastyków „Jednoróg”, wielokrotnie
brał udział w wystawach ugrupowania.

33. stanisław ŻŻUUQQWWssKKII (1889-1976)
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Portret SKrzyPaczKi HeLLeróWna
olej, sklejka, 20,5 x 14,5 cm, sygn. p.d.: W.W., stan zachowania
dobry.
77..550000,,--⦁

34. Wojciech WWEEIIssss (1875-1950)

Portret żyda
olej, płótno, 87 x 65 cm, sygn. p.d.: nieczytelnie.
88..000000,,--

35. MMNN (XIX w.)
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PeJzaż aLPeJSKi
olej, płótno, 67 x 95 cm, sygn. p.d.: J. messer.
1122..550000,,--

36. J. MMEEssssEERR (XIX w.)
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zimoWy PeJzaż GórSKi
olej tektura, 49 x 68 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz.
1166..000000,,--

malarz i graak, młodopolski pejzażysta. W latach 1900-1908 studiował w akademii Sztuk Pięknych w Krakowie u Józefa mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa
Pankiewicza oraz Jana Stanisławskiego. uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego". debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzań-
skich wystawionych w towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1905 roku został członkiem wiedeńskiej "Secesji", a trzy lata później towarzystwa artystów Polskich
Sztuka. W latach 1913-1914 prowadził kurs malarstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach 1914-1917 służył w Legionach. W 1929 roku
otrzymał złoty medal na Powszechnej Wystawie Krajowej. Sekretarz Komitetu obywatelskiego do Spraw opieki nad uchodźcami Polskimi na Węgrzech Placówki „W“
(przedstawicielstwa rządu rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie). zmarł w obozie koncentracyjnym mauthausen-Gusen.

37. stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIICCzz (1879-1944)



26

Portret mężczyzny
ołówek, papier, 40,2 x 33,5 cm. na odwrocie rysunku znajdują się faksymile sygnatury Józefa Brandta. Stan zachowania: do konserwacji.
2233..000000,,--

Jeden z najwybitniejszych polskich malarzy gatunku batalistycznego. za namową J. Kossaka osiemnastoletni Brandt poświęcił się malarstwu. Początkowo
kształcił się w Paryżu w École des Beaux arts, następnie w pracowni L. cognieta. W 1863 swoją edukację artystyczną kontynuował w monachium w pra-
cowniach u F. adama i t. Horschelta, a także na akademii pod okiem K. von Piloty'ego. niedługo po tym Brandt skupił wokół siebie polską kolonię artystyczną
w monachium, gdzie od 1866 przyjmował polskich artystów w swojej pracowni, natomiast około roku 1875 założył prywatną szkołę dla młodych malarzy.
Wielokrotnie otrzymywał medale i międzynarodowe nagrody. malarstwo artysty stanowi hołd dla historii Polski, polskich wojen i waleczności wojsk. Brand
malował głównie sceny pełne dramatycznych wydarzeń, efektownych walk i polowań, często malował konie.

38. Józef BBQQNNDDTT (1841-1915)
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Portret młodzieńca W Fu]żerce z czerWoną LamóWKą
olej, sklejka, 40,5 x 31 cm, sygn. l.d.: eoKVń.1936., na odwrocie pieczątka: z kolekcji / ryszarda michnickiego (?), czerwonym długopisem: 55.
2200..000000,,--

malarz, rysownik i ilustrator, kształcił się w warszawskiej Klasie rysunkowej W. Gersona (1890-1891), studia kontynuował w krakowskiej SSP pod kierunkiem
i. Jabłońskiego, J. matejki. W. łuszczkiewicza, F. cynka i J. unierzyskiego (1891-1893), naukę uzupełniał w akademii monachijskiej oraz w académie
Julian w Paryżu. W 1898 wraz z żoną przeniósł się do rzymu, gdzie mieszkał z przerwami do ok. 1921. Wielokrotnie przyjeżdżał do Polski. działał w Warszawie,
rzymie, Florencji. od 1908 był członkiem rzeczywistym tzSP. Jego malarstwo nawiązuje do osiągnięć europejskiego symbolizmu, tworzył kompozycje
symboliczne i baśniowe, pejzaże i portrety. Był jednym z najwybitniejszych twórców secesyjnej graaki książkowej. Współpracował z polskimi i zagranicznymi
czasopismami literacko-artystycznymi. W 1900 został powołany przez zenona Przesmyckiego na współpracownika „chimery”, jego prace ilustratorskie w dużej
mierze decydowały o walorach wizualnych pisma. (Lit.: Katarzyna Kulpińska „Szata graficzna młodopolskich czasopism literacko-artystycznych”,
Warszawa 2005, ss. 286,287).

39. Edward OOKKUUŃŃ (1872-1945)
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tarG HucuLSKi
olej, płótno, 59,5 x 82,5 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
2233..000000,,--⦁

Studiował w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w latach 1899-1907 u J. unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia w paryskiej academie Julien w 1905 r.
W latach 1912-1919 profesor malarstwa w akademi Sztuki we Wrocławiu. członek towarzystwa artystów Polskich „Sztuka“ od 1908 roku a od 1912
wiedeńskiego Hagenbundu. malował sceny rodzajowe z Huculszczyzny, pejzaże, portrety.

40. Fryderyk PPaaUUTTssCCHH (1877-1950)
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żniWiar^
olej, tektura, 97 x 67 cm, sygn. l.d.: W.Wodzinowski.
1155..000000,,--

malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej SSP (1881-1889) w pracowni Loefflera, matejki i łuszczkiewicza. Studia uzupełniał w akademii
monachijskiej. W 1892 wrócił do kraju i osiadł w Swoszowicach k/Krakowa. W latach 1896-1916 uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet im.
Baranieckiego. tematyka jego prac to najczęściej malowane żywiołowo i z humorem sceny związane z folklorem podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne
oraz portrety.

41. Wincenty WWOODDzzIINNOOWWssKKII (1866-1940)
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SoSny
olej, tektura, 22 x 32,5 cm, sygn. p.d.: W.W.
77..550000,,--⦁

42. Wojciech WWEEIIssss (1875-1950)

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

43. Czesław RRzzEEPPIIŃŃssKKII (1905-1995)

malarz, graak, pedagog. uczył się w pracowni
z. Pronaszki i a. Fedkowicza w Wolnej Szkole
malarstwa L. mehofferowej oraz w krakow-
skiej aSP w pracowni W. Weissa, F. Kowar-
skiego, J. Pankiewicza. Studia uzupełniał w
Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie
Jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał
się z ugrupowaniem zwornik. W 1936 wspól-
nie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im. a.
Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był pro-
fesorem krakowskiej aSP i czterokrotnie rekto-
rem tej uczelni. Wiele podróżował, m.in. do
Włoch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpanii.
Brał udział w licznych wystawach w kraju i za
granicą. Jest jednym z najwybitniejszych pol-
skich kolorystów, inspirował się sztuką dancu-
skich postimpresjonistów i intymistów. Poza
malarstwem sztalugowym uprawiał rysunek i
graakę. malował pejzaże, martwe natury, wiele
miejsca poświęcił aktom.
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Potycz^
olej, płótno, 52 x 72 cm, sygn. p.d.: rBreitenwald.
55..770000,,--⦁

45. Roman antoni BBRREEIITTEENNWWaallDD (1911-1985)

PeJzaż z PomarańczoWym nieBem
olej, płótno, 63 x 74 cm, sygn. p.d.: cz. Kiełbiński.
55..000000,,--⦁

44. Czesław KKIIEEłłBBIIŃŃssKKI (1908-1992)

malarz, rzeźbiarz, rzeczoznawca dzieł sz-
tuki. Studia malarskie na krakowskiej aSP.
Współpracował ze Stanisławem Szukalskim
i Szczepem rogate Serce, pseudonim ciszek
z zamościa. uprawiał malarstwo sztalu-
gowe, ścienne, tematem prac były pejzaże,
martwe natury, portrety; w pracach za-
uważany wpływ malarstwa niemieckich ek-
spresjonistów oraz francuskich fowistów.
Wykonawca polichromii w kościołach:
Goraju, Komarowie, Księżpolu. Wystawy in-
dywidualne oraz zbiorowe w kraju i za
granicą.

malarz, uczeń poznańskiej Państwowej
Szkoły Sztuk zdobniczych. Studia konty-
nuował w krakowskiej aSP u mehoffera,
axentowicza i Jarockiego. uprawiał malar-
stwo olejne. ze szczególnym upodobaniem
malował konie, motyw ten pojawia się w jego
obrazach batalistycznych, scenach rodzajo-
wych, scenach z polowań, kuligach.
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LaS BrzozoWy
olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. 
22..550000,,--

47. Bogumiła MMaallEECC  (1913-1987)

PtaKi
technika mieszana, tektura, 44 x 31 cm, niesygn. 
22..550000,,--

artystka awangardowa. Studiowała w latach 1934-1937 na aSP w Kra-
kowie w pracowni W. Jarockiego na Wydziale malarstwa i rzeźby, a na-
stępnie na warszawskiej aSP na Wydziale malarstwo dekoracyjne u
L. Pękalskiego i m. Kotarbińskiego oraz w Państwowym instytucie
Sztuki teatralnej W latach 30 XX wieku była związana z ruchem KPP,
później w PzPr, z którego później wystąpiła. Po ii wojnie światowej
uczestniczyła aktywnie w życiu lokalnego środowiska artystycznego m.in.
współtworząc związek zawodowy Polskich artystów Plastyków oraz
Szkołę Sztuk Pięknych w częstochowie (obecnie zespół Szkół Plastycznych
im. Jacka malczewskiego). Jest zaliczana do szerokiego nurtu polskiej
„nowoczesności”. W latach 50- tych organizowała „kino-formy” - pokazy
łączone z własną poezją czytana w trakcie pokazu. Brała czynny udział
w wystawach miejskich i regionalnych zPaP; w lokalnym środowisku jako
jedna z nielicznych reprezentowała nurt malarstwa abstrakcyjnego i me-
taforycznego.

46. Bogumiła MMaallEECC  (1913-1987)
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antonio SuntacH (1744-1828)
Henryk ii i rozamunda z cyklu Historia anglii
miedzioryt, 26,5 x 31 cm, sygn. l.d.: G. B. cipriani inv. et. del., p.d.: di-
rigé par a. Suntach, ś.d.: Henri ii. et roSamonde / ils ont été
découverts, dans le berceau du jardin à Woodstock, par la reine eleo-
nore,  p.d.: Histoire d'angleterre, ok. 1790 r. Stan do konserwacji.
11..550000,,--

48. giovanni BaSista CCIIPPRRIIaaNNII (1727-1785)

antonio SuntacH (1744-1828)
Henryk V i Karol Vi z cyklu Historia anglii
miedzioryt, 26,5 x 31 cm, sygn. l.d.: G. B. cipriani inv. et. del., p.d.: di-
rigé par a. Suntach, ś.d.: Henri V. et cHarLeS Vi. / Henri V. roi
de angleterre reçoit en marriage la Princesse de France Selon le traité de
troyes, p.d.: Histoire d'angleterre, ok. 1790 r. Stan do konserwacji.
11..550000,,--

antonio Suntach był paryskim drukarzem wydającym pirackie edycje
angielskich sztychów, takich jak te z ośmioplanszowego cyklu Historia
anglii G.B. ciprianiego. Sceny z życia angielskich królów żyjących od
Xii do XV w. zespolono za pomocą historyzującego, elżbietańskiego
kostiumu. Pierwsza graaka ilustruje moment odkrycia przez owład-
niętą żądzą mordu eleonorę akwitańską Henryka ii i jego kochanki,
słynącej z urody rozamundy clifford w zbudowanym specjalnie dla tej
drugiej labiryncie w ogrodzie Woodstock (ok. 1176 r.). druga – za-
warcie małżeństwa między Henrykiem V z Katarzyną de Valois w ra-
mach traktatu w troyes (1420 r.), planowanego jako początek unii
personalnej między Francją a anglią po śmierci Karola Vi Szalonego.

49. giovanni BaSista CCIIPPRRIIaaNNII (1727-1785)

euroPa
akwarela, tusz, tektura, 46,5 x 39 cm, sygn. p.d. monogramem au, opi-
sany p.g.: euroPa/ [nieczyt.].
44..550000,,--⦁

ceniony ilustrator, znakomity znawca dawnego kostiumu, rekwizytów
i realiów. Pochodził z zubożałej rodziny ziemiańskiej, która na początku
XX w. przeniosła się do Warszawy. Studiował na tamtejszej aSP u K. tichego
(1924-29). żywo interesował się historią sztuki. Po wojnie współpraco-
wał z Przekrojem. działał też jako scenograf teatralny i almowy oraz
projektował plakaty.

50. antoni UUNNIIEECCHHOOWWssKKII (1903-1976)
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aKt
technika własna, 85 x 35 cm.
3300..000000,,--**⦁

Studiował na Wydziale malarstwa, a następnie na Wydziale Scenograai na krakowskiej aSP. Jednocześnie studiował historię kultury materialnej i historię
sztuki na uJ. od 1957 r. jest członkiem Grupy Krakowskiej, w której wystawach wielokrotnie uczestniczył. W początkowym okresie twórczości eksperymen-
tował ze sztuką informel, w późniejszych latach tworzył geometryczne collages i reliefy utrzymane w jednolicie białej barwie. opracował przy współpracy
matematyka własny system artystyczny, który był wynikiem badań nad związkami nauki i sztuki, na ich podstawie powstawały cykle obrazów i rysunków
„metazbiory”.

51. Marian WWaaRRzzEECCHHaa (ur. 1930)
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oB]z 1318 – trumienny czyLi ado]cJa o zmierzcHu
olej, płyta, 100 x 72, 5 cm, sygn. l.g.: duda Gracz 1318/1989.
8888..000000,,--⦁

malarz, graak, rysownik, scenograf, pedagog. Studiował na aSP w Krakowie, a dyplom uzyskał na Wydziale Graaki w Katowicach uzyskał w 1968. artysta
ma w swoim dorobku ponad 180 wystaw indywidualnych i zbiorowych na całym świecie. reprezentował Polskę w 1984 na 41 Biennale Sztuki w Wenecji,
w 1986 i 1987 na targach Sztuki w Wenecji. malował alegoryczno-groteskowe sceny rodzajowe i pejzaże. Jego malarstwo, przedstawiające ludzi o karyka-
turalnie zdeformowanych ciałach oraz symbole obnażające ludzkie wady, zawsze budziło silne emocje. artystę wpisuje się często w nurt groteski, porównując
jego twórczość z malarstwem P. Brugela i W. Wojtkiewicza. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych w wielu krajach.

52. Jerzy DDUUDDaa--ggQQCCzz (1941-2004)
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KomPozycJa z aniołem
olej na płycie, 35 x 27 cm, sygn. p.d.: J. Kraupe.
77..000000,,--⦁

Studiowała na aSP w Krakowie u P. dadleza i K. Sichulskiego.
następnie w latach 1940-1942 studiowała w Kunstgewer-
beschule u F. Pautscha, a w 1945r. ponownie uczyła się w aSP
w Krakowie m.in. u e. eibischa, W. taranczewskiego i a. Jur-
kiewicza. od 1948r. nauczała malarstwa sztalugowego i mo-
numentalnego. Była współzałożycielką teatru Konspiracyjnego
t. Kantora. należała do Grupy młodych Plastyków oraz
do ii Grupy Krakowskiej i działającej w Katowicach Grupy
onerion. W jej twórczości zauważalny jest silny wpływ kultur
dalekiego Wschodu oraz zasad alozoacznych zen. artystka
poza malarstwem sztalugowym i ściennym zajmuje się gra-
aką, większość prac zawiera sceny surrealistyczne i abstrakcyjne
z elementami astrologii i magii. Jej prace znajdują się w zbio-
rach polskich muzeów.

53. Janina KKQQUUPPEE--ŚŚWWIIDDEERRssRR  (1921-2016)

erotyK
olej, płótno, 59 x 48,5 cm, sygn. na odwrocie: Sroka.
44..880000,,--⦁

Sro^ Jacek (ur. 1957) – malarz, graak, rysownik. Stu-
diował na Wydziale Graaki krakowskiej aSP, w pracowni
miedziorytu m. Wejmana, w pracowni rysunku a. Hoffmana
i malarstwa J. świderskiego. W swym dorobku ma ponad
sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu pokazach
sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród
i wyróżnień m.in. na Biennale Graaki w mulhouse (1984),
Graaca atlanticaw reykjaviku (1987), Grand Prix na
Biennale Graaki w Vaasa (1987),  Grand Prix na Biennale
Graaki w Seulu ( 1988 ), nagrody im. Witolda Wojtkie-
wicza w Krakowie (2001 ). W 2008 roku odbyła się retro-
spektywna wystaw artysty w krakowskim muzeum
narodowym. Jego prace znajdują się w zbiorach muzeów
w Polsce i na świecie. Sroka specjalizuje się w sztuce agura-
tywnej. W swoich pracach posługuje się głównie metaforą
i groteską, które łączy z elementami współczesnego ekspres-
jonizmu.

54. Jacek ssRROORR (ur. 1957)
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PLecy
olej, płótno, 76 x 63,5 cm, sygn. p.d.: z.B. 71 i na odwrocie, na krośnie: zByLut / GrzyWacz, dedykacja: dla Józka z serdecznością, styczeń 80 zbylut,
naklejka wywozowa z pieczątką Biura Handlu zagranicznego deSa: „Plecy”/ zbylut Grzywacz / Kraków/ Krakowska 21/1.
1144..000000,,--⦁

malarz, rysownik, graak, rzeźbiarz, fotograak, eseista, krytyk, erudyta. Studiował na Wydziale malarstwa aSP w Krakowie w latach 1957-63. od 1972
pedagog krakowskiej aSP, od 1992 profesor. W latach osiemdziesiątych uczestniczył w wystawach „sztuki niezależnej”, był członkiem działającej w latach
1966-1986 grupy artystycznej „Wprost”. Brał udział w ok. 150 krajowych i zagranicznych wystawach. Jego obrazy znajdują się w zbiorach niemal wszyst-
kich muzeów polskich, a także w zagranicznych kolekcjach prywatnych.

55. zbylut ggRRzzYYWWaaCCzz (1939-2004)
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ProJeKt Go marS, t]nSmiSSion
akryl, pastel, graat na płycie, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: maciej majewski 20.
33..220000,,--

57. Maciej MMaaJJEEWWssKKII (ur. 1963)

Studiował na Wydziale Grafiki aSP
w Warszawie, gdzie w 1988 obronił dy-
plom w pracowni graaki warsztatowej prof.
r. artymowskiego oraz aneks do dyplomu z
malarstwa w pracowni t. Pągowskiej. Był
stypendystą ministerstwa Kultury i Sztuki
w 1989 r. Brał udział w wielu wystawach
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za
granicą. uprawia graakę warsztatową, ma-
larstwo, pastel, rysunek. mieszka i pracuje
w rzeszowie. 

ryneK W myśLenicacH
olej, tektura, 40,5 x 60,5 cm, sygn. p.d.: Jan świderski.
66..550000,,--⦁

56. Jan ŚŚWWIIDDEERRssKKII (1913-2004)

urodzony w Grodźcu. dzięki środkom
uzbieranym przez mieszkańców Będzina
mógł rozpocząć studia w Państwowej
Szkole Sztuk zdobniczych Przemysłu ar-
tystycznego w Poznaniu, które kontynuował
na krakowskiej aSP. emocjonalnie związany
z zagłębiem, szczególnie Górą św. doroty,
chętnie malował motywy z rodzinnych
stron. Kolorysta.
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ProJeKt Go marS, PeJzaż marSJańSKi
akryl, pastel, graat na płycie, 70 x 100 cm, sygn.. l.d.: maciej majewski 19.
33..220000,,--

58. Maciej MMaaJJEEWWssKKII (ur. 1963)

ProJeKt Go marS, morze duSz
akryl, pastel, graat na płycie, 70 x 100  cm, sygn. l.d. maciej majewski 20. 
33..220000,,--

59. Maciej MMaaJJEEWWssKKII (ur. 1963)
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mężczyzna W cyLindrze
technika mieszana, papier, 48 x 38 cm, sygn. p.d.: 
r.Banaszewski 98.
22..440000,,--⦁

W latach 1954-1959 studiował malarstwo i graakę w kra-
kowskiej aSP. dyplom uzyskał na Wydziale Graaki w Pra-
cowni Litograai prof. K. Srzednickiego i w Pracowni Plakatu
u prof. m. makarewicza. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora
na Wydziale Graaki krakowskiej aSP. uprawia graakę
warsztatową, rysunek, malarstwo. Prace artysty znajdują się
w kolekcjach muzeum narodowego w Warszawie i Krakowie,
muzeum ziemi Bydgoskiej, Prae institute w nowym Jorku.

60. Roman BBaaNNaasszzEEWWssKKII (ur. 1932)

oStańce
olej, płótno, płyta, 60 x 50 cm, sygn. l.d.: S. mazuś, 
p.d.: 2019.
22..550000,,--⦁

Studiował na warszawskiej aSP pod kierunkiem a. rafałow-
skiego i e. eibischa oraz w pracowni malarstwa ściennego
S. Gierowskiego i graaki a. rudzińskiego. Brał udział w ponad
200 wystawach w kraju i za granicą – między innymi w
Wiedniu, mediolanie, nowym Jorku, Paryżu i Berlinie. Jest
dwukrotnym stypendystą ministerstwa Kultury i Sztuki oraz
laureatem wielu nagród i wyróżnień w konkursach i plenerach
malarskich. Prezentuje swoje prace w wielu renomowanych
muzeach i galeriach. maluje głównie pejzaże i martwe natury
minimalistyczne w formie, które cieszą się dużą popularnością
wśród odbiorców.

61. stanisław MMaazzUUŚŚ (ur. 1940)
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reminiScencJe ii
akryl, płyta pilśniowa, sygn. p.d.: Buczek 79, 36,5 x 44,4 cm, na odwrotnej stronie inskrypcja:
Buczek 79/reminiscencje ii/irence…(nieczytelna dedykacja)/Władek/46 x 37, opraw. 
obraz przedstawia kompozycję abstrakcyjną – abstrakcja liryczna, w tonacji brązów, ugru,
odcieni żółtych, czerwieni. należy do cyklu „reminiscencje”. Wystawiany w „Galerii Kramy
dominikańskie” desa w 1983 r. – Włodzimierz Buczek – Wystawa malarstwa.
44..550000,,--⦁

62. Włodzimierz BBUUCCzzEEKK (1931-1986)

PoLna śWiątynia
olej, płótno, 47 x 118 cm, sygn. p.d.: Kinga chromy. 
1100..000000,,--⦁

urodzona w Krakowie. Studiowała na Wydziale malarstwa krakowskiej aSP w pracowniach profesorów: Jana Szancenbacha i Jerzego nowosielskiego.
dyplom uzyskała w 1995 r., w pracowni prof. Juliusza ząbkowskiego. Brała udział w kilkunastu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w Krako-
wie, Warszawie, Kanadzie. zajmuje się malarstwem, rzeźbą, ceramiką.

63. Kinga CCHHRROOMMYY (ur. 1971)

malarz, graak i pedagog. Studiował na aSP w Krakowie
u m. makarewicza i K. Srzednickiego. Brał udział w ogól-
nopolskiej Wystawie młodej Plastyki „Przeciw wojnie,
przeciw faszyzmowi“ w arsenale w 1955 roku. należał do
grupy artystycznej "marG". W latach 1968-1971 pełnił
funkcję przewodniczącego Polskiego Komitetu międzyna-
rodowego Stowarzyszenia Sztuk Plastycznych przy uneSco.
malował głównie pejzaże i mart we natury. Wykładał na
macierzystej uczelni.
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ruSSiLion
olej, tektura, 27 x 27 cm, sygn. p.d.: Hoppe. nowicka.
11..000000,,--

Studiowała na aSP na Wydziale architektury Wnętrz (dy-
plom 1983). Jest członkiem zPaP. zajmuje się malarstwem
sztalugowym, rysunkiem, architekturą oraz pracą pedago-
giczną. Brała udział w wielu wystawach zbiorowych i indywi-
dualnych.

64. Ewa HHOOPPPPEE--NNOOWWIICCRR (ur. 1958)

trzy G]cJe czyLi Sąd ParySa
olej, płótno, 100 x 73 cm, sygn. l.d.: Jeleński 19…, na odwrocie:
trzy gracje czyli sąd Parysa Jerzy Jeleński marzec 1998.
44..550000,,--

malarz, scenograf i grafik. Studiował na aSP w Krakowie
w pracowni K. Frycza. założył zakład Barwy i światła na
swojej macierzystej uczelni i tam wykładał. zaprojektował
wiele scenograai teatralnych, które wraz z pracami malarskimi
wystawiał w Polsce, austrii, Francji, Belgii, niemczech i czechach.

65. Jerzy JJEEllEEŃŃssKKII (1930-2003)
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Bez tytułu
akryl, płyta, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Kin.
11..440000,,--

malarz, członek związku Polskich artystów malarzy i Graaków
oddział w rzeszowie. Brał udział w plenerach wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju (wielokrotnie w BWa) i za gra-
nicą. uprawia malarstwo i rysunek. inspiruje się twórczością m.
Jaremy, J. Sterna i J. Szancenbacha. mieszka i pracuje w rzeszowie.

66. Paweł KKIINN (ur. 1972)

Bez tytułu
akryl, płyta, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Paweł Kin
11..440000,,--

67. Paweł KKIINN (ur. 1972)
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arLeKiny
akwarela, ołówek, papier, 25 x 18 cm, sygn. p.d.:
Gabriela cichowska 2020.
990000,,--

69. gabriela CCIICCHHOOWWssRR (ur. 1984)

miSie
akryl, płótno, 49 x 60 cm, sygn. p.d.: Gabriela cichowska 2020.
22..665500,,--

70. gabriela CCIICCHHOOWWssRR (ur. 1984)

Bez tytułu
akwarela, ołówek, papier. 20 x 28 cm, sygn. p.d.: Gabriela cichowska 2020.
990000,,--

absolwentka akademii Sztuk Pięknych im. Jana matejki w Krakowie. Studiowała rysunek
w pracowni Profesora W. Kotkowskiego oraz malarstwo w pracowni Profesora S. tabisza.
dyplom w 2011 r. w Pracowni druku Wklęsłego Profesora St.Wejmana. od 2011 roku
jest pedagogiem akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w łodzi. zaj-
muje się rysunkiem, graaką, malarstwem i ilustracją książkową.

68. gabriela CCIICCHHOOWWssRR (ur. 1984)
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uKłada Się
akryl, płótno, 2 x 40 cm x 40 cm.
11..660000,,--

W latach 2002-2009 studiowała na Wydziale Graaki
akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. dyplom (nagrodzony
medalem rektora aSP) w pracowni prof. B. migi. zajmuje
się graaką, malarstwem oraz rysunkiem.

71. Kinga CCIICCHHOOWWssRR--sszzMMUUllKKIIEEWWIICCzz (ur. 1982)
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Szkło, 59,5 x 31 cm, rosenthal. Stan zachowania: drobne szczerby.
11..330000,,--

73. PPaaTTEEQQ

Judy GarLand
Fotograaa czarno-biała, papier barytowy, 35,2 x 27,7 cm.
22..330000,,--⦁

milton H. Greene (1922 nowy Jork - 1985 Los angeles) aktywny przez ponad cztery dekady foto-
graf mody oraz gwiazd kina i teatru. Fotografować zaczął w wielu 14 lat. Był stypendystą renomo-
wanego Prae institite, potem kształcił się u fotoreportera elliota elisofena. asystował również Louise
dahl-Wolfe, fotografce mody publikującej na łamach "Harper's Bazaar". W wieku 23 lat Greene był
już znany jako "cudowny chłopiec fotograai kolorowej". W latach 50. i 60. prace Greene'a pojawił po-
jawiały się w popularnych periodykach takich jak  "Life", "Look". "Harper's Bazaar", "town & country"
i "Vogue". obok richarda avedona, cecila Beatona, irvinga Penna, i normana Parkinsona, uważa
się go za jednego z fotograaków, którzy podnieśli fotograaę mody do poziomu sztuki. Greene, który
zaczynał od mody, największą sławę zyskał jako portrecista artystów, muzyków, almowców, gwiazd
teatru, almu i telewizji. zdolności reżyserskie pozwalały mu uchwycić prawdę psychologiczną modela
połączoną z pięknem, naturalnością i elegancją. częścią jego talentu było szczególne wyczucie czasu
oraz umiejętność uchwycenia chwili połączona z umiejętnością budowania relacji z modelem.

72. Milton H. ggRREEEENNEE (1922-1985)

Historia pracowni rosenthala sięga 2 poł. XiX w. W roku 1879 Philip rosenthal
Senior – niemiecki przemysłowiec i projektant – założył swoją pierwszą pracownię
dekorowania porcelany w niewielkim miasteczku na Bawarii. W związku z bardzo
szybkim rozwojem przedsiębiorstwa i rosnącą popularnością, rosenthal wkrótce
otworzył fabrykę porcelany. Po ii wojnie światowej fabrykę przejął jego syn Philip
rosenthal Junior, którego energia, wyobraźnia i otwartość na różnorodne projekty
zapoczątkowała nowy rozdział w historii army. W roku 1989 otwarto pierwszą
placówkę w Polsce – w budynku poznańskiego „Bazaru”, która funkcjonuje do dziś.
rosenthal współpracował z takimi artystami jak Henry moore, Salvador dali, Walter
Gropius, andy Warhol oraz z domem mody Versace.
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Szkło, 29,5 x 29,5 cm, rosenthal. Stan zachowania: drobne szczerby.
11..000000,,--

75. PPaaTTEEQQ

Szkło, 24,5 x 24,5 cm, rosenthal.
880000,,--

74. PPaaTTEEQQ
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ŚPIąCa PENElOPa
Brąz, wys. 31 cm, sygn.: „564 J. cavalier”; „reduction mecanique
a. collas Brevete”.
oryginał rzeźby autorstwa Julesa cavaliera (1814-1894) znaj-
duje się w musée d'orsay w Paryżu. odniosła ona ogromny suk-
ces w tracie Salonu w roku 1849, gdzie otrzymała medal
pierwszej klasy oraz medal honorowy.
88..000000,,--  

Pierre-Jules cavalier (1814-1894) – dancuski rzeźbiarz. uczeń
rzeźbiarza davida d’angersa i malarza Paula delaroche. Wygrał
w 1842 roku Prix de rome. od 1864 roku wykładał na École
des Beaux-arts. 

76. Jules CCaaVVaallIIEERR (1814-1894)

Japonia XiX/XX w., brąz patynowany, brzusiec i wylew
wieloboczny, zdobiony półplastycznymi roślinami i pta-
kami, wys. 20 cm. 
55..000000,,--  

77. PPaaQQ  WWaazzOONNóóWW
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Srebro próby 84, niello, waga 135 g., wys. 11 cm, moskwa, 1859 r.,
imiennik aP.
11..885500,,--

78. PPUUCCHHaaRREEKK

Srebro próby 84, niello, waga 98 g, wys. 15 cm, moskwa, 1859 r.,
imiennik aP.
885500,,--

79. KKIIEEllIIsszzEEKK



50

Srebro próby 3, waga 315 g., Kraków, przed 1931 r.,
imiennik ar. 
22..550000,,--  

80. CCUUKKIIEERRNNIICCaa

Srebro próby 3, waga 294 g., Kraków, przed 1931 r.,
imiennik SS.
22..550000,,--

81. CCUUKKIIEERRNNIICCaa  WWIIEEllOOBBOOCCzzNNaa

Srebro próby 3, waga 550 g., Polska, lata 30. XX w.
33..880000,,--

82. CCUUKKIIEERRNNIICCaa  aaRRTT  DDEECCOO
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złoto pr. ok. 580, emalia kobaltowa na giloszu, półperły, waga 20,23 g,
długość 18 cm, i poł. XiX w., biedermeier.
1100..770000,,--

83. BBQQNNssOOllEETTaa  zz  MMOOTTYYWWEEMM  FFllOOQQllNNYYMM

złoto pr. 750, rozety diamentowe, rubiny(?), waga 35,42 g, długość.
1122..990000,,--

85. BBQQNNssOOllEETTaa

złoto 12 kt, 14 x szaar, ł. ok. 1,00 ct, waga 29,88 g, długość 18 cm, okres
międzywojenny (ok. 1920 r.).
1133..000000,,--

84. BBQQNNssOOllEETTaa  zz  MMOOTTYYWWEEMM  KKllaaMMRRYY

Srebro, czarna emalia, półperły, waga 47,04 g, długość 18,5 cm, austro-
Węgry, k. XiX w.
55..550000,,--

86. BBQQNNssOOllEETTaa  zz  CCzzaaRRNNąą  EEMMaallIIąą

złoto pr. 750, waga 17 g., długość 19 cm.
77..000000,,--

87. BBQQNNssOOllEETTaa

Pr. 56 zołotników z trzema rozetami diamentowymi na tle obramowania
z czarnej emalii. rosja ii poł. XiX w., masa-42g.
1122..000000,,--

88. BBQQNNssOOllEETTaa  zzłłOOTTaa
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złoto, luty cynowe, 2 x diament, 4 x diament melee, waga 4,5 g,
wym. ok. 30 x 30 mm, Francja, XiX w.
22..330000,,--

89. zzaaWWIIEEsszzEENNIIEE

Kolczyki i brosza, złoto pr. ok. 580, metal nieszlachetny, 3 x szkło czerwone, waga 19,57 g.
1122..000000,,--

90. KKOOMMPPllEETT  BBIIEEDDEERRMMEEIIEERR
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złoto pr. 4, turkus, waga 10,34 g., wym. 50 x 35 mm, austro-Węgry,
pocz. XX w.
22..660000,,--

91. BBRROOsszzOO--WWIIssIIOORR  zz  TTUURRKKUUssEEMM

złoto niskopróbne, emalia kobaltowa i biała, waga 4,82 g., wym. 90 x 33
mm, XiX w.
33..440000,,--

93. zzaaWWIIEEsszzEENNIIEE  zz  MMOOTTYYWWEEMM  JJaassKKóółłKKII

złoto pr. 750, 9 x półperły, emalia, , waga 19,15 g, wym. ok. 50 x 35 mm,
grawerowany monogram oraz data 1900 r.
44..770000,,--

92. MMEEDDaallIIOONN  BBIIEEDDEERRMMEEIIEERR

złoto pr. 583, labradoryt, rozety diamentowe, półperły hodowlane,
waga 23,74 g., wym. 47 x 44 mm, XiX w.
1111..880000,,--

94. BBRROOsszzOO--WWIIssIIOORR  zz  RRMMEEąą  WW  llaaBBQQDDOORRYYCCIIEE
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złoto pr. ok. 750, koral, waga 15,65 g., wym. ok. 50 x 30 mm, Francja.
88..990000,,--

95. BBRROOsszzaa  zz  RRMMEEąą  WW  KKOOQQllUU  aaTTEENNaa

złoto pr. 585, szaar ok. 0,60 ct, waga 6,79 g., wym. 38 x 28 mm, austria,
pocz. XX w.
44..550000,,--

97. MMEEDDaallIIOONN  zz  sszzaaFFIIRREEMM

złoto dukatowane, srebro, metal nieszlachetny, onyks, rozety diamen-
towe, waga 4,12 g., wym. 33 x 20 mm, XiX w., biedermeier.
33..220000,,--

96. zzaaWWIIEEsszzEENNIIEE  zz  OONNYYKKssEEMM  BBIIEEDDEERRMMEEIIEERR

złoto pr. ok. 750, srebro, leukoszaar, rozety diamentowe, waga 1,56 g.,
wym. 23 x 10 mm, pocz. XX w.
11..770000,,--

98. zzaaWWIIEEsszzEENNIIEE  WW  FFOORRMMIIEE  ŻŻóółłWWIIaa
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złoto pr. 3, turmaliny, waga 6,2 g., wym. ok. 45 x 20 mm.
11..550000,,--

99. zzaaWWIIEEsszzEENNIIEE  zz  TTUURRMMaallIINNaaMMII

złoto 18kt, turmaliny, diamenty, waga 10 g., wym. ok. 35 x 13 mm.
22..885500,,--

100. BBRROOsszzOO--WWIIssIIOORR  zz  TTUURRMMaallIINNaaMMII

złoto pr. 750, waga 52,7 g, długość 43 cm, sygn. FoPe (Vicenza, dział. od 1929 r.).
1133..000000,,--

101. NNaasszzYYJJNNIIKK
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złoto pr. 750, 4 x diament, ł. ok. 2,00 ct, i-J/Si-P, waga 3,0 g., wym. 16 x 6
mm, XX w.
1188..880000,,--

104. KKOOllCCzzYYKKII  zz  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto pr. ok. 580, srebro, 18 x rozety diamentowe, waga 4,33 g., średn. 15 mm,
pocz. XX w.
55..550000,,--

106. KKOOllCCzzYYKKII  zz  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto, srebro, 4 diament, ł. ok. 0,40 ct, H-i/VS-Si, waga 2,30 g, długość
16 mm.
66..880000,,--

105. KKOOllCCzzYYKKII  zz  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto pr. 4 (585), 2 x diament, ł. ok. 0,10 ct, 4 x rozeta diamentowa, waga
2,14 g., wym. 10 x 6 mm, austria, XiX/XX w.
44..880000,,--

107. KKOOllCCzzYYKKII  zz  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto pr. ok. 580, emalia błękitna i granatowa, waga 3,58 g., wym. 25 x
15 mm, i poł. XiX w., biedermeier.
22..550000,,--

102. KKOOllCCzzYYKKII  EEMMaallIIOOWWaaNNEE

złoto pr. 585, mikromozaika corencka, waga 15,92 g, wym. 42 x 26 mm,
pocz. XX w.
77..550000,,--

103. KKOOllCCzzYYKKII

18k z rozetami diamentowymi oprawnymi w srebro, łącznie ok.1ct, ok.
1900 r., masa -5g. -
77..000000,,--

108. KKOOllCCzzYYKKII  zzłłOOTTEE

metal nieszlachetny złocony, masa perłowa, waga 3,90 g., wym. 13 x 13 mm,
sygn. Krementz (uSa), 30-40.XX w.
550000,,--

109. ssPPIINNKKII  DDOO  MMaaNNKKIIEETTóóWW
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złoto pr. ok. 750, platyna, 2 x diament, ł. ok. 0,50 ct, J/Si-P, 2 x
perła hodowlana akoya, waga 4,35 g., wym. 15 x 7 mm, 40. XX w.
66..550000,,--

110. KKOOllCCzzYYKKII  zz  PPEERRłłaaMMII  II  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto pr. ok. 580, 1 x półrozeta diamentowa, czarna emalia, grawero-
wany napis, waga 1,65 g., rozmiar 17, XiX w.
22..660000,,--

112. PPIIEERRŚŚCCIIOONNEEKK  zz  DDIIaaMMEENNTTEEMM  II  CCzzaaRRNNąą  EEMMaallIIąą

złoto pr. 750, 2 x koral (średn. 16 mm), 6 x diament, ł. ok. 0,60 ct, i-J/Si,
waga 12,12 g, neapol, XX w.
1100..550000,,--

111. KKOOllCCzzYYKKII  zz  KKOOQQllaaMMII  II  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

złoto pr. 4, 1 x szaar, 1 ct, 16 x rozety diamentowe, waga 3,70 g., rozmiar
16,5-17, Wiedeń, pocz. XX w.
55..770000,,--

113. PPIIEERRŚŚCCIIOONNEEKK  zz  sszzaaFFIIRREEMM  II  DDIIaaMMEENNTTaaMMII

Białe złoto pr. ok. 585, 1 x diament ok. 1,50 ct, H/Si2, waga 8,68 g.,
rozmiar 18.
3366..000000,,--

114. ssYYggNNEETT  zz  DDIIaaMMEENNTTEEMM

złoto pr. 583, karneol (gemma z wizerunkiem merkurego), waga 6,8 g.,
wym. ok. 20 x 20 mm, rozmiar 17.
11..665500,,--

115. PPIIEERRŚŚCCIIOONNEEKK  zz  ggEEMMMMąą  WW  RRRRNNEEOOllUU  MMEERRKKUURRYY
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z czarną emalią, widoczne ślady złoceń, XiX/XX w.
11..220000,,--

117. BBQQNNssOOllEETTaa  ssRREEBBRRNNaa

Srebro pr. 925, emalia kobaltowa, waga 11,55 g., wym. 15 x 15 mm, dania, poł. XX w.
11..220000,,--  

116. ssPPIINNKKII  DDOO  MMaaNNKKIIEETTóóWW
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złoto pr. 4, waga 36,5 g., długość 33 cm, austro-Węgry, Wiedeń,
sygnowany a, imienniki LS i mK.
77..000000,,--

119. DDEEWWIIzzRR

złoto pr. 3, szaary, masa perłowa, waga 12,09 g., średn. 14 i 9 mm, poł. XX w.
44..880000,,--

118. KKOOMMPPllEETT  ssPPIINNEEKK  FFQQKKOOWWYYCCHH
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ccee]]mmii^̂  HHuuccuuLLSS^̂

Huculi to lud góralski pochodzenia ruskiego i wołoskiego, zamieszkująca rumuńską i ukraińską część Karpat Wschodnich - Gorgany, czarnohorę, świdowiec, Kar-
paty marmaroskie, Połoniny Hryniawskie i Beskidy Pokucko-Bukowińskie. obok Bojków i łemków, to jedna z trzech głównych grup górali rusińskich. Huculi stwo-
rzyli oryginalną kulturę regionalną w dorzeczu górnego Prutu, na którą składają się wyjątkowe wyroby rzemiosła artystycznego takie jak ceramika, wyroby snycerskie
oraz drewniane z inkrustacją, różnorodne tkaniny i wyroby metalowe, a także instrumenty muzyczne i tradycje ludowe. Kultura Hucułów fascynowała badaczy
już od końca XViii w., kiedy pisał o nich Baltazar Hacquet, a w późniejszych latach Wincenty Pol, natomiast apogeum zainteresowania Huculszczyzną przypada
na okres młodej Polski, czyli przełom XiX i XX w. Huculszczyznę szczególnym uwielbieniem obdarzali tacy artyści jak Kazimierz Sichulski, Władysław Jarocki
i Fryderyk Pautsch. Wśród huculskich wyrobów artystycznych szczególne miejsce zajmuje oryginalna ceramika. Historia ceramiki huculskiej sięga XV w., kiedy
tworzono produkty użytkowe, takie jak garnki czy miski. Funkcję dekoracyjną zaczęła pełnić na początku XiX w., od tamtej pory wytwarza się ceramikę o cha-
rakterystycznych wzorach, dekorowaną techniką półmajolikową. W dekoracji przeważają motywy roślinne, geometryczne, zoomoraczne (zwłaszcza konie, jelenie
i ptaki) i antropomoraczne (polowania, muzykowanie, sceny z życia codziennego, postaci świętych), którym oprócz walorów estetycznych, czasem przypisywano
również właściwości magiczne. ceramika huculska charakteryzuje się żywą kolorystyką z przewagą barw podstawowych, a w dekoracji widoczne są wpływy orien-
talne, ruskie, wołoskie i polskie. Wytwarzano głównie misy, dzbany, talerze,  świeczniki, patery, dzbanki, szkatułki, karabi oraz kace zdobiące piece (huculskie piece
kacowe cieszyły się dużą popularnością w wielu regionach europy). Głównymi ośrodkami wytwarzania ceramiki huculskiej były Kuty, Pistyń, Kosów i Kołomyja. Wy-
roby ceramiczne nie zawsze były anonimowe, znamy wiele nazwisk twórców, spośród których należy wspomnieć o aleksandrze Bachmińskim, michale i Józeae
Baranowskich, Kazimierzu Woźniaku, Janie Broszkiewiczu, tomaszu i Petroneli nappach. największy zbiór sztuki huculskiej w Polsce znajduje się w muzeum
Historycznym w Sanoku.

obiekty posiadają niewielkie ubytki emalii, odpryski, wyszczerbienia, uzupełnienia.
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Kołomyja, lata 20. XX w., wys. 15 cm, śr. 19 cm, 
880000,,--

120. DDzzBBaaNN

sygn. Woźniak z Kut, wys. 20 cm, gł. 5,5 cm.
990000,,--

122. BBUUTTllaa

sygn. napowa Kuty, wys. 12 cm, śr. 18cm.
990000,,--

121. DDzzBBaaNN

sygn. Broszkiewicz Kuty, lata 20. XX w., wys. 13 cm, śr. 10.
11..220000,,--

123. KKUUFFEEll  KKUUBBEEKK
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sygn. Ćwiłyk, lata 20. XX w., wys. 7 cm, śr. 6 cm, 
11..000000,,--

126. KKUUBBEEKK

1 poł. XX w., wys. 11 cm, śr. 16 cm.
445500,,--

124. MMIIssaa

sygn. Ćwiłyk, lata 20. XX w., wys. 9 cm, śr. 11,5 cm.
990000,,--

125. CCUUKKIIEERRNNIICCaa

Kołomyja, 1 poł. XX w., wys. 22 cm, śr. 10 cm.
555500,,--

127. DDzzBBaaNN
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lata 20. XX w., wys. 20 cm, śr. 11 cm.
770000,,--

130. DDzzBBaaNN

1 poł. XX w., śr. 16 cm.
880000,,--

128. TTaallEERRzz

sygn. tytus Słowiński, XiX w., śr. 17 cm.
22..550000,,--

129. TTaallEERRzz

sygn. Koszak, wys. 26 cm, śr. 15 cm.
11..660000,,--

131. DDzzBBaaNN
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Kołomyja, lata 20. XX w., wys. 8 cm, śr. 25 cm.
11..550000,,--

132. TTaallEERRzz

sygn. Broszkiewicz Kuty, lata 20. XX w., wys. 10 cm, śr. 16 cm. 
11..660000,,--

133. MMIIssaa

sygn. Broszkiewicz Kuty, lata 20. XX w., wys. 26 cm, śr.13 cm.
11..660000,,--

134. WWaazzOONN

sygn. adamik, przeł. XiX/XX w. , wys. 27 cm, śr. 15 cm.
11..990000,,--

135. DDzzBBaaNN
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drewno, inkrustacja, 1 poł. XX w., wys. 6 cm, szer. 13 cm.
440000,,--

137. BBIIBBUUllaaRRzz

drewno, inkrustacja, 1 poł. XX w., wys. 8 cm, szer. 16,5 cm.
445500,,--

138. BBIIBBUUllaaRRzz

drewno, inkrustacja, 1 poł. XX w., dł. 23 cm, szer. 13 cm.
440000,,--

136. RRłłaaMMaaRRzz
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XX w., wys. 12 cm, szer. 14 cm.
440000,,--

142. PPOOJJEEMMNNIIKK  zz  KKOOŚŚCCII  zzWWIIEERRzzęęCCEEJJ

drewno, wys. 8 cm, szer. 7cm, dł. 13,5 cm.
445500,,--

140. PPUUDDEEłłKKOO  DDOO  RRRRTT

1 poł. XX w., wys. 4,5 cm, śr. 14 cm.
440000,,--

139. PPOOPPIIEEllNNIICCzzRR  CCEEQQMMIICCzzNNaa

ceramika szkliwiona, malowana, wys. 25,4 cm, okres międzywojenny.
Stan zachowania: wyszczerbienia na podstawie.
11..550000,,--

141. WWaazzOONN  HHUUCCUUllssKKII
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1 poł. XX w., śr. 21 cm.
440000,,--

145. TTaallEERRzzYYKK  DDRREEWWNNIIaaNNYY

wys. 4 cm, śr. 11 cm.
330000,,--

146. OOKKRRąąggłłEE  PPUUDDEEłłKKOO

drewno, inkrustacja, 1 poł. XX w., śr. 9 cm.
330000,,--

144. PPOOPPIIEEllNNIICCzzRR

drewno, inkrustacja, 1 poł. XX w., dł. 25 cm.
335500,,--

143. NNóóŻŻ  DDOO  PPaaPPIIEERRUU
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stefan FFRRIIssCCHH (1878-1956) 15
Milton H. ggRREEEENNEE (1922-1985) 72
zbylut ggRRzzYYWWaaCCzz (1939-2004) 55
Ewa HHOOPPPPEE--NNOOWWIICCRR (ur. 1958) 64
Jerzy JJEEllEEŃŃssKKII (1930-2003) 65
stanisław RRMMOOCCKKII (1875-1944) 9
Włodzimierz RRRRCCzz (1937-2008) 20
alfons RRRRPPIIŃŃssKKII (1875-1961) 26
Czesław KKIIEEłłBBIIŃŃssKKI (1908-1992) 44
Paweł KKIINN (ur. 1972) 66, 67
Juliusz KKOOssssaaKK (1824-1899) 23
Karol KKOOssssaaKK (1896-1975) 16, 17
Janina KKQQUUPPEE--ŚŚWWIIDDEERRssRR  (1921-2016) 53
Emil KKRRCCHHaa (1894-1972) 21

ludwik llEEsszzKKOO (1890-1957) 11, 14
Maciej MMaaJJEEWWssKKII (ur. 1963) 57, 58, 59
Bogumiła MMaallEECC  (1913-1987) 46, 47
stanisław MMaazzUUŚŚ (ur. 1940) 61
J. MMEEssssEERR (XIX w.) 36
ludwik MMIIssKKYY (1884-1938) 6
MMNN (XIX w.) 35
Oleksa NNOOWWaaKKIIWWssKKII (1872-1935) 30
Edward OOKKUUŃŃ (1872-1945) 39
Fryderyk PPaaUUTTssCCHH (1877-1950) 40
Tadeusz RRYYBBKKOOWWssKKII (1848-1926) 3
Czesław RRzzEEPPIIŃŃssKKII (1905-1995) 43
adam ssEETTKKOOWWIICCzz (1876-1945) 24
Jacek ssRROORR (ur. 1957) 54
January ssUUCCHHOODDOOllssKKII (1797-1875) 22
Marian sszzCCzzEERRBBIIŃŃssKKII (1900-1981) 27
Władysław Karol sszzEERRNNEERR (1870-1936) 32
Jan ŚŚWWIIDDEERRssKKII (1913-2004) 56
Teodor TTaallOOWWssKKII (1857-1910) 5
Włodzimierz TTEETTMMaaJJEERR (1861-1923) 29
Jadwiga TTEETTMMaaJJEERR--NNaaIIMMssRR (1891-1975) 4
Iwan TTRRUUsszz (1869-1940) 31
antoni UUNNIIEECCHHOOWWssKKII (1903-1976) 50
Wilhelm WWaaCCHHTTEEll (1875-1952) 18
Marian WWaaRRzzEECCHHaa (ur. 1930) 51
Irena WWEEIIssss (1888-1981) 19, 25
Wojciech WWEEIIssss (1875-1950) 28, 34, 42
Wincenty WWOODDzzIINNOOWWssKKII (1866-1940) 41
Romuald WWYYPPYYCCHHOOWWssKKII (1901-1981) 13
stanisław ŻŻUUQQWWssKKII (1889-1976) 33



PP ll aa CC óó WW KK II   DD EE ssYY ::

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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

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



www.desa.art.pl
galeria@desa.art.pl, aukcje@desa.art.pl 
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