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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
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odbędzie się w dniach oodd 1155  ddoo  1199    mmaarrccaa 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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w Krakowie, Pałac Kmitów, ul. Floriańska 13, I p.

malarstwo, rysunek, grafika, 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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WidOk k\kOWa
Pastel, papier, 33 x 42 cm, sygn. p.d.: W. Sera`n.
22..550000,,--⦁

2. Władysław SSEEPPFFIINN (1905-1988)

Pejzaż górSki
Pastel, papier, 31,5 x 45 cm, sygn. l.d.: W. Sera`n.
22..550000,,--⦁

1. Władysław SSEEPPFFIINN (1905-1988)

malarz, związany z krakowskim środowiskiem
artystycznym. Ukończył studia na krakowskiej
aSP. malował widoki krakowa, tatrzańskie pej-
zaże i martwe natury, posługując się techniką
olejną i pastelową. brał udział w Ogólnopolskiej
Wystawie Plastyki oraz w wystawie „Piętnastolecie”
w muzeum Narodowym w Warszawie.
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Pejzaż ze SNOP]mi
Olej, tektura, 38 x 51 cm, sygn. l.d.: rafał Wąsowicz [1]921.
33..550000,,--

3. Rafał WWĄĄSSOOWWIICCZZ (1867-1944)

WeSele k\kOWSkie
Olej, płótno, 48 x 78 cm, sygn. p.d.: m. krzyżak.
77..550000,,--⦁

4. Mieczysław KKRRZZYYŻŻAAKK (1914-1984)

malarz, potomek rodu duninów, uczeń SSP
w Warszawie. Udzielał się w życiu artystycz-
nym Warszawy i miał tam swoją pracownię.
Wielokrotnie wystawiał w zachęcie. malował
martwe natury, a także miejskie widoki kra-
kowa, krzemieńca, grodna, Wilna i War-
szawy oraz pejzaże – często z motywami pól
za snopami zboża lub wiejskich zabudowań,
a także krajobrazy z terenów bukowiny.
zginął tragicznie podczas powstania war-
szawskiego.

krakowski malarz. Uczył się u W. i j. kossaków
(których wpływ jest bardzo widoczny w jego
twórczości) oraz na aSP w pracowni
W. Weissa. malował głównie sceny batalistyczne,
polowania, oddziały ułanów, sceny rodzajowe
– z życia polskiej wsi (m.in. wesela, wy-
prawy do lasu, wycieczki) oraz pejzaże
podkrakowskie i niekiedy tatrzańskie. Cha-
rakterystycznym elementem jego twórczości są
konie i zaprzęgi konne, inspirowane zapewne
obrazami jego nauczycieli. brał udział w wysta-
wachorganizowanych przez krakowskie TPSP.
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zimOWY zaPrzęg
Olej, tektura, 24 x 30 cm, sygn. p.d.: b. mehoffer.
22..550000,,--⦁
Polska malarka, córka Wilhelma mehoffera – brata malarza józefa mehoffera.

5. Barbara MMEEHHOOFFFFEERR (1928-2018)

Pejzaż zimOWY z ChaTą
akwarela, gwasz, papier, 22 x 38 cm, sygn. p.d.: j. guranowski.
22..550000,,--

malarz i dekorator teatralny. Pracował w dekoratorni Warszawskich Teatrów rządowych, początkowo
jako aplikant, ucząc się pod kierunkiem a. malinowskiego, później jako młodszy, a następnie główny
dekorator. Poza Warszawą współpracował również z teatrami w dąbrowie górniczej i Sosnowcu.
realizował dekoracje do oper, baletów, tworzył kurtyny teatralne. Wielokrotnie brał udział w wystawach
TzPS. Specjalizował się zwłaszcza w malowaniu pejzaży, wnętrz i architektury w technice olejnej i akwa-
relowej. jego twórczość była zbliżona do malarstwa Ch. breslauera. Od roku 1911, po przejściu na
emeryturę, poświęcił się całkowicie malarstwu sztalugowemu.

6. Józef ggUUPPNNOOWWSSKKII (1852-1922)
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krOWY
Olej, sklejka, 36,5 x 46 cm, sygn. p.d.: marie dieterle.
77..550000,,--  

7. Marie DDIIEETTEERRLLEE  (1856-1935)

marie dieterle była córką Émila van marcke de
lummen (1827-1890), znanego bancuskiego
malarza krów ukształtowanego pod wpływem
wielopokoleniowych, rodzinnych tradycji arty-
stycznych i styczności z animalistą Constantem
Troyonem. rodzina Émila była związana z ma-
nufakturą porcelany w Sèvres, gdzie zajmowała się
projektowaniem i dekorowaniem, a także malar-
stwem pejzażowym. Pod wpływem Troyona ojciec
marie zaczął czerpać z osiągnięć szkoły barbizoń-
skiej, wykorzystując lokalne, bancuskie krajobrazy
oraz wprowadzając do swoich kompozycji zwie-
rzęta. Połączenie idyllicznego obrazu bancuskiej
wsi i naturalistycznych przedstawień zwierząt
(opartych o studia z natury) zapewniło mu po-
pularność. marie kontynuowała linię wyznaczoną
przez ojca. Umieszczenie sceny w górskim pejzażu
wydaje się atypowe na tle jej pozostałych prac.

OWCzarNia
Olej, deska, 22 x 31 cm, sygn. p.d.: O. gebler.
66..000000,,--

8. ORo Friedrich ggEEBBLLEERR  (1838-1917)

znany niemiecki malarz zwierząt, jednym z jego
ulubionych tematów były owce, przedstawienia
pasterzy, sceny rodzajowe. Studiował w akademii
Sztuk Pięknych w dreźnie, a następnie w mona-
chium pod kierunkiem karla Theodora von
Piloty'ego. Od 1864 roku regularnie uczestniczył
w wystawach sztuki w dreźnie, monachium,
berlinie, Paryżu i Wiedniu. W 1874 r. otrzymał
złoty medal na wystawie w berlinie. był honorowym
członkiem akademii monachijskiej, a później
także jej profesorem.
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dOm zimą
Olej, tektura, 22,5x33 cm, sygn. p.d.: b. rychter - j. 1908. Naklejka z wystawy TPSP w krakowie
z 1908 r.
77..550000,,--⦁

9. Bronisława RRYYCCHHTTEERR--JJAANNOOWWSSQQ (1868-1953)

kUTrY OPUSzCzONe
Olej, tektura, 33 x 47 cm, sygn. l.d.: misky, na odwrocie naklejka z wystawy TPSP w krakowie  z 1937 roku.
55..000000,,--

miSkY ludwik (1884-1938) - malarz i gra`k, wybitny kolorysta. Studiował w krakowskiej aSP w pracowniach F. Cynka, l. Wyczółkowskiego, j. Pan-
kiewicza, j. mehoffera i j. Stanisławskiego, naukę kontynuował w dreźnie, lipsku, berlinie i Wiedniu. był członkiem Cechu artystów Plastyków „jednoróg".
Przez wiele lat zajmował się pracą dydaktyczną i teorią szkolnictwa. W pejzażach inspirował się twórczością Stanisławskiego, w późniejszych pracach wi-
doczne są wpływy tendencji kolorystycznych i impresjonizmu. malował martwe natury, motywy architektoniczne, portrety. Poza malarstwem sztalugowym i
gra`ką zajmował się projektowaniem tkanin.

10. Ludwik MMIISSKKYY (1884-1938)

malarka, kształciła się w akademii monachijskiej, gdzie
wyjechała w 1886 roku, naukę kontynuowała w aka-
demii aorenckiej, a także w krakowie u jana Stani-
sławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę
malarstwa i teatr amatorski w Starym Sączu. miesz-
kała przez pewien czas we Włoszech. z tego okresu po-
chodzą liczne obrazy przedstawiające tamtejsze widoki
i zabytki. Podróżowała do Francji, hiszpanii, grecji,
Turcji oraz abyki Północnej, skąd także przywoziła in-
spiracje twórcze. malowała pejzaże, martwe natury,
portrety, zwłaszcza osób związanych ze światem teatru,
gdzie miała licznych znajomych. znana jest z przed-
stawień widoków typowych dworów polskich z kolum-
nowymi gankami oraz ich stylowych, urządzonych
antykami wnętrz, pod względem formatów i tekturo-
wego podobrazia wzorowanych na pracach mistrza pej-
zażu jana Stanisławskiego. regularnie wystawiała swoje
prace w TPSP w krakowie, w galeriach warszawskich,
lwowskich, uczestniczyła w wystawach w londynie, Pradze,
rzymie, bufallo. Obecnie jej obrazy znajdują się w zbio-
rach muzeów narodowych i w zbiorach prywatnych.
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Na POlOWaNie 
Olej, tektura, 46 x 31,5 cm, sygn. p.d.: Felix Franic 1927.
66..550000,,--

Uczeń Wojciecha kossaka i jana matejki. malował sceny bata-
listyczne związane z kampanią napoleońską i powstaniami na-
rodowymi.

11. Felix FFPPNNIIČČ (1871-1937)

WYżeŁ z TrOFeUm mYŚliWSkim, 1922 r.
Olej, płótno, 61,5 x 50 cm, sygn. p.d.: nieczytelnie: j. ? …
(hoffmann?) 22.
44..000000,,--

12. MMNN (XX w.)
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STarOŚĆ i mŁOdOŚĆ 
Pastel, papier, 48 x 67 cm, sygn. p.śr.: St. górski.
66..880000,,--⦁

W roku 1908 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.

14. Stanisław ggÓÓRRSSKKII (1887-1955)

Pejzaż
Olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. l.d.: r. kochanowski.
77..550000,,--

13. Roman KKOOCCHHAANNOOWWSSKKII (1857-1945)

malarz i gra`k. Uczył się w krakowskiej SSP
u W. Łuszczkiewicza i h. grabińskiego, studia
malarskie kontynuował na akademii w Wied-
niu. Na stałe zamieszkał w monachium, gdzie
miał swoją pracownię, jednak regularnie po-
dróżował do Polski, biorąc udział w wystawach
i przywożąc liczne rysowane krajobrazy. brał
udział w międzynarodowych wystawach i salo-
nach, gdzie jego liryczne pejzaże cieszyły się dużą
popularnością (prace artysty kupował do swojej
kolekcji Franciszek józef i inni członkowie ro-
dziny cesarskiej). malował obrazy niewielkich
rozmiarów, jego ulubionym motywem był pol-
ski, podkrakowski pejzaż, w którym wielokrot-
nie pojawiały się łąki z pasącym bydłem, leśne
zakątki, z wplecionymi weń postaciami ludz-
kimi. jego prace, malowane delikatnymi, swo-
bodnymi pociągnięciami pędzla, w spokojnej
tonacji barwnej odznaczają się harmonią i peł-
nym liryzmu nastrojem. były wysoko oceniane
na rynku sztuki.
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POrTreT dzieWCzYNY
Olej, płótno, 89 x 147 cm, sygn. p.d.: brzozowski [19]37. 
1155..000000,,--⦁

malarz, rysownik, karykaturzysta. brał udział w wystawach: Wystawa zbiorowa TPSP w krakowie, 1946, doroczny Salon malarstwa krakowskiego,
TPSP w krakowie, 1977.

15. Stefan BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1911-1978)
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hUCUŁ
Olej, płótno, 47 x 58,5 cm, sygn. p.śr.: Vlastimil h., przed 1918 r.
4433..000000,,--⦁

Od 1896 r. studiował w świeżo zreformowanej przez Fałata Szkole Sztuk Pięknych w krakowie pod kierunkiem j. Stanisławskiego, l. Wyczółkowskiego 
i j. malczewskiego. Naukę kontynuował w paryskiej École des beaux-arts u j.l. gérôme’a (1899-1901). był założycielem grupy Pięciu i grupy zero, człon-
kiem wiedeńskiej secesji (jako pierwszy Polak), związku artystów Czeskich „manes” oraz Towarzystwa artystów Polskich „Sztuka”. Pozostawał pod dużym
wpływem swoich krakowskich mistrzów. malował sceny rodzajowe, portrety i pejzaże, ale najbardziej znany jest z fantastyczno-symbolicznych kompozy-
cji z motywami ludowymi. Portret dojrzałego hucuła pochodzi z wczesnego okresu twórczości hofmana, sprzed zmiany pisowni imienia.

16. Wlastimil HHOOFFMMAANN (1881-1970)
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POrTreT kObieTY
Olej, tektura, 34,5 x 25,5 cm, sygn. l.g.: kaź. Pochwalski.
44..550000,,--

malarz, uczeń krakowskiej SSP, naukę kontynuował w Wiedniu, mona-
chium i Paryżu. Wiele podróżował, odwiedził Turcję, grecję, Włochy, egipt.
Udzielał lekcji rysunków Oldze boznańskiej. malował portrety na dworze ce-
sarskim w Wiedniu, gdzie został profesorem tamtejszej akademii. Po powrocie
do krakowa w 1919 kontynuował twórczość portretową malując dostojni-
ków państwowych, profesorów, artystów, arystokrację i ziemiaństwo. był
uznany za mistrza portretu reprezentacyjnego. Pozostawił po sobie wiele szki-
ców pejzażowych, kwiatów i martwych natur.

17. Kazimierz PPOOCCHHWWAALLSSKKII (1855-1940)

POrTreT kObieTY
Olej, płótno naklejone na tekturę, 19 x 15,5 cm, sygn. p.d.: Stan. rostworowski.
11..550000,,--
malarz, studiował w akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu oraz w rzy-
mie. jego twórczość stanowiły obrazy o tematyce historycznej, mitologicznej,
wykonywał portrety, kompozycje religijne i pejzaże. Cieszył się przychylnością
krytyki. jego portrety ceniono za celną analizę psychologiczną oraz swobodę
techniki.

19. Stanisław Jakub RROOSSTTWWOORROOWWSSKKII (1858-1888)

POrTreT mężCzYzNY We F\kU z biaŁYm halSzTUkiem. 
Pastel, karton, 44,2 x 34,5 cm, niesygnowany. 
66..880000,,--

18. MMNN (XVIII/XIX w.)
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POrTreT kObieTY
Olej, płótno, tektura, 46 x 34 cm, sygn. l.d.: ludwik Stasiak.
1144..550000,,--

malarz, ilustrator, pisarz, historyk sztuki i wydawca. Studiował historię sztuki na Uj oraz malarstwo u j. matejki w krakowskiej SSP. Naukę uzupełniał
w monachium i Wiedniu. Wystawiał już od czasów studenckich w krakowskim TPSP oraz w zachęcie. Wychowany w robotniczej rodzinie górniczej o góral-
skich korzeniach, często utrwalał wspomnienia z dzieciństwa. malował obrazy o tematyce ludowej, ukazujące życie polskiej wsi, a także pejzaże ukazujące
typowo polskie ogrody. interesował się sztuką średniowiecza i nurtem historycznym w malarstwie. angażował się w działalność społeczną. Oprócz malarstwa
poświęcał swój czas karierze literackiej, tworząc dzieła różnych gatunków. Współpracował z wieloma polskimi czasopismami. 

20. Ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924)



14

SCeNa rOdzajOWa
Olej, płótno, 91 x 60 cm, sygn. l.d.: leon lewkowicz.
1155..550000,,--

żydowski malarz portrecista. Studiował w krakowskiej aSP pod kierunkiem T. axentowicza. lata międzywojenne spędził w większości w krakowie , utrzy-
mując kontakty z tamtejszym środowiskiem żydowskich twórców. Wystawiał regularnie w TPSP w krakowie i we lwowie. malował  przede wszystkim
portrety – zabarwione delikatną nutą sentymentalizmu wizerunki cygańskich lub żydowskich dzieci oraz sceny rodzajowe, rzadziej pejzaże i martwe natury.
Po ii wojnie światowej został wywieziony do zSrr, zmarł na terenie kazachstanu. jego nielicznie zachowane prace znajdują się w zbiorach muzealnych w
krakowie i Warszawie, losy znacznej części dorobku pozostają nieznane.

21. Leon LLEEWWKKOOWWIICCZZ (1890-1950)
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kUSzeNie
Pastel, papier, 98 x 66 cm, sygn. l.śr.: Szczęsny.
1188..550000,,--⦁

Polski artysta, malarz. Studia artystyczne odbywał w warszawskiej Szkole rysunkowej pod kierunkiem ksawerego dunikowskiego i eligiusza Niewiadomskiego.
Od roku 1908 pobierał nauki w krakowskiej akademii Sztuk Pięknych w klasach malarskich profesorów józefa mehoffera, Pankiewicza i axentowicza,
który wywarł na Szczęsnym duży wpływ, widoczny na powyższym obrazie. krakowską szkołę ukończył w roku 1913. Swoją pracownię malarską, gdzie mieszkał
z żoną michaliną, miał Szczęsny w krakowie przy ulicy Floriańskiej 19. brał udział w polskich i międzynarodowych wystawach malarskich, zdobywał nagrody
i wyróżnienia. rok 1939 przerwał okres twórczości Szczęsnego. został wysiedlony wraz z żoną z krakowa. został pochowany na cmentarzu rakowickim
w krakowie.

22. Józef SSZZCCZZĘĘSSNNYY (1885-1968)
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legeNda O rYCerzU kmiCie
Olej, płótno, 98 x 69 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 1936.
3355..000000,,--⦁

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. był synem Wojciecha kossaka, wnukiem juliusza, bratem magdaleny Samozwaniec i marii Pawlikowskiej-
jasnorzewskiej. już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca. Nigdy
jednak nie podjął studiów na aSP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w Towarzystwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano
cykl napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków. Choć Wojciech kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, jerzy nigdy nie
wypracował indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację
`nansową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety.
zdobył dużą biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. Niezwykle popularny wśród krakowskiego, zamożnego mieszczaństwa.

23. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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Pejzaż z rzeką i dębami
Olej, płótno, 93 x 74 cm, sygn. p.d.: (nieczytelne ślady sygnatury).
1155..000000,,--

24. MMNN (XIX w.)
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PaTrOl
Olej, tektura, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: jerzy kossak 1948.
1122..550000,,--⦁

malarz, pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. był synem Wojciecha kossaka, wnukiem juliusza, bratem magdaleny Samozwaniec i marii Pawli-
kowskiej-jasnorzewskiej. już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca.
Nigdy jednak nie podjął studiów na aSP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w TSP w 1910 roku, gdzie pokazano cykl napoleoński,
który został bardzo dobrze przyjęty. W czasie i wojny światowej służył na boncie włoskim. Choć Wojciech kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, jerzy nigdy
nie wypracował indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabiliza-
cję `nansową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety.
Wykazywał dużą biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. był bardzo popularny wśród krakowskiego, zamożnego mieszczaństwa.

25. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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SzańCe (SzkiC z PaNO\mY \CŁaWiCkiej)
Olej, tektura, 19,5 x 30,5 cm, sygn. l.d.: Wojciech kossak 1925.
4400..000000,,--

malarz, syn i uczeń juliusza kossaka, ojciec jerzego kossaka. Studiował w krakowskiej SSP, a także w akademii monachijskiej i w Paryżu. W latach 1895-
1902 pracował dla cesarza Wilhelma ii i dla dworu Franciszka józefa ii. Po powrocie do kraju podjął pracę pedagogiczną w warszawskiej SSP. Wiele po-
dróżował, m.in. do hiszpanii, egiptu i Stanów zjednoczonych. znany przede wszystkim jako malarz scen batalistycznych i historycznych. Przedstawiał w
obrazach polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów na tle wydarzeń historycznych. z upodobaniem i znawstwem malował konie. jego obrazy tra`ały do
patriotycznych uczuć odbiorców i cieszyły się ogromną popularnością. brał udział w wielu wystawach, zarówno w kraju, jak i za granicą. jest współautorem
„Panoramy racławickiej”. 

26. Wojciech KKOOSSSSAAKK  (1854-1942)
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PO POlOWaNiU
Olej, płótno, 32 x 44 cm, sygn. p.d.: F. zygmuntowicz.
1100..000000,,--

malarz, znany pod dwoma różnymi nazwiskami. malarstwa uczył się sam, 1911 r. zapisał się na studia do warszawskiej SSP, jednak nie ma dowodów na
to, że studiował i ukończył Szkołę, mógł być uczniem W. kossaka. mieszkał i tworzył w Warszawie. inspirował się twórczością W. kossaka, j. brandta,
a. Wierusza-kowalskiego i j. Chełmońskiego. malował przede wszystkim sceny polowań, zaprzęgi, kuligi, ułanów na patrolu i zwierzęta leśne, a czasem również
pejzaże. jego prace cechuje twórcza indywidualność. Wystawiał m.in. w lublinie, katowicach, Częstochowie, gdyni i Poznaniu oraz w warszawskiej zachęcie.
Początkowo podpisywał się jako Wasilewski, a od lat 30. nazwiskiem zygmuntowicz z inicjałem „i.” lub „F.”.

27. Ignacy ZZYYggMMUUNNTTOOWWIICCZZ (Czesław WASILEWSKI) (1875-1946?)
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zimOWY POTOk
Olej, płótno, 59 x 69 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz zakopane 1911. 
2222..000000,,--

malarz i gra`k, młodopolski pejzażysta. W latach 1900-1908 studiował  na aSP w krakowie u j. mehoffera, l. Wyczółkowskiego, j. Pankiewicza oraz 
j. Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość. Uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stanisławskiego". debiu-
tował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawionych w TPSP. W 1905 roku został członkiem wiedeńskiej „Secesji". Od 1908 roku był członkiem TaP
Sztuka. W czasie i wojny światowej służył w legionach. Uczestniczył w wystawach secesji w berlinie, monachium, Wiedniu, a także w wystawach międzyna-
rodowych w dreźnie, rzymie, Wenecji i polskich wystawach w USa, londynie, Wiedniu i Paryżu. Wykładał w Szkole Przemysłowej w krakowie, a następnie
na aSP, gdzie został mianowany profesorem nadzwyczajnym. W czasie ii wojny światowej brał udział w ruchu oporu i działalności konspiracyjnej. malował
krajobrazy tatrzańskie i podhalańskie, pejzaże z podkrakowskiego radziszowa, gdzie spędzał wakacje, a w latach późniejszych także widoki nadmorskie.
malował także dekoracyjne martwe natury z bukietami kwiatów. zajmował się gra`ką, ilustracją, projektowaniem plakatów i medali.

28. Stefan FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1879-1944)
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Pejzaż z krYmU
Olej, tektura, 20,2 x 28 cm, sygn. p.d.: F.r. Opinia do obrazu pani dr Stefanii krzyszofowicz-kozakowskiej.
5500..000000,,--

malarz, gra`k, rysownik, scenograf, pedagog. Studiował malarstwo na aSP w Petersburgu pod kierunkiem i. Szyszkina i a. kuindżiego. Odbył wiele podróży
artystycznych po europie – zwłaszcza północno-wschodniej. Po powrocie zamieszkał w rodzinnym majątku w bohdanowie koło Wilna. był członkiem
TaP „Sztuka” oraz – przez kilka lat - profesorem na SSP w Warszawie i w krakowie. zamieszkał na stałe w Wilnie, gdzie był aktywnym organizatorem
życia kulturalnego oraz nauczycielem malarstwa na tamtejszym Uniwersytecie. był reprezentantem nurtu symbolistycznego sztuki modernizmu. W jego ma-
larstwie dominował pejzaż, zwłaszcza rodzinnych stron, w którym skupiał się na realizmie oraz detalach. Prace ruszczyca charakteryzują się ekspresją, na-
syconą kolorystyką oraz bogatą fakturą malarską, dzięki którym ukazywał emocjonalne i żywiołowe odczuwanie natury. zajmował się także scenogra`ą
teatralną, ilustratorstwem i gra`ką książkową.

29. Ferdynand RRUUSSZZCCZZYYCC (1870-1936)
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żNiWO W brONOWiCaCh
Olej, tektura, 47 x 63 cm, sygn. p.d.: WT.
5555..000000,,--

malarz, gra`k i polityk. Przyrodni brat poety k. Przerwy-Tetmajera. Studiował `lozo`ę i `lologię na Uj. malarstwa uczył się w Wiedniu u C. griepenkerkla,
kontynuował naukę w SSP w krakowie u W. Łuszczkiewicza, F. Cynka i löera, a następnie u j. matejki. Naukę uzupełnił w monachium w latach u a. Wagnera
oraz w Paryżu i Wiedniu. W 1908 r. ożenił się z a. mikołajczykówną – córką gospodarza z podkrakowskiej wsi bronowice, gdzie wkrótce zamieszkał na stałe.
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. artysta był pierwowzorem postaci gospodarza w dramacie S. Wyspiańskiego Wesele.

30. Włodzimierz TTEETTMMAAJJEERR (1861-1923)
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SCeNa rOdzajOWa
Olej, płótno, 87 x 105 cm.
1155..000000,,--

31. MMNN (XVIII/XIX w.)
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Pejzaż
Olej, płótno dublowane, 22,5 x 38 cm, sygn. l.d.: jan Stanisławski. Po konserwacji. 
4488..000000,,--

Studiował w klasie rysunku W. gersona w latach 1883-1885 w SSP w krakowie, a w latach1885-1888 w Paryżu w pracowni e.a. Carolus-durana.
W 1897 roku objął katedrę pejzażu w SSP w krakowie, był twórcą krakowskiej szkoły pejzażu, założycielem i prezesem Towarzystwa artystów Polskich
„Sztuka" oraz członkiem Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”. malował wyłącznie pejzaże, plakaty, projekty scenogra`czne. zajmował się również gra`ką.
Wykształcił około 60 uczniów tworząc tzw. „Szkołę Stanisławskiego”.

32. Jan SSTTAANNIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907)
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Pejzaż
akwarela, pastel, papier, 67 x 114 cm, sygn. p.d.: Pieńkowski ign [1]927.
77..550000,,--

malarz, gra`k, pedagog. kształcił się warszawskiej klasie rysunkowej W. gersona, studia malarskie kontynuował w krakowskiej SSP u T. axentowicza
i l. Wyczółkowskiego, oraz w monachium, Paryżu i rzymie. Wiele podróżował po europie, odwiedził także rosję i brazylię. Po powrocie do Warszawy objął
profesurę w tamtejszej SSP, a po i wojnie został profesorem krakowskiej aSP. jego uczniami byli m.in. T. kantor, T. brzozowski i j. Cybis. był członkiem
TaP „Sztuka”, regularnie uczestnicząc w organizowanych przez nie wystawach, a także w zbiorowych wystawach zagranicznych (m.in. w brazylii). jego
twórczość wykazuje silne związki z bancuską sztuką postimpresjonizmu. znany jest głównie z martwych natur i portretów, malował również pejzaże, kompozycje
symboliczne (we wczesnej twórczości), religijne, zajmował się gra`ką.

33. Ignacy PPIIEEŃŃKKOOWWSSKKII (1877-1948)
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azalie
Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: ign. Pieńkowski.
1199..000000,,--

34. Ignacy PPIIEEŃŃKKOOWWSSKKII (1877-1948)
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Przegląd WOjSk
Olej, deska, 49 x 31 cm, sygn. l.d.: j. kossak 1873 kopiował mieczysław Filipkiewicz.
1122..000000,,--⦁

malarz, w latach 1910-15 studiował w krakowskiej aSP u j. Pankiewicza i T. axentowicza a następnie w latach 1921-23 u W. Weissa. malował pejzaże,
tematy tatrzańskie i morskie a także kwiaty i martwe natury.

35. Mieczysław FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1891-1951) (Kopia wg obrazu Juliusza Kossaka)
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PrzemarSz WOjSk
akwarela, gwasz, papier, 56 x 87 cm, sygn. p.d.: eugeniusz geppert.
1122..000000,,--⦁

Polski malarz, przedstawiciel koloryzmu. Studiował na aSP w krakowie pod kierunkiem j. malczewskiego oraz na Uj, kształcił się również w Paryżu.
Przed ii wojną światową należał do grupy „zwornik“ i „Nowa generacja”, był jednym z redaktorów „głosu Plastyków”. był współzałożycielem i pierwszym
rektorem PWSSP we Wrocławiu. Tworzył malarstwo ścienne i sztalugowe. jednym z jego ulubionych motywów byli jeźdźcy konni (czym nawiązywał do tradycji
polskiego malarstwa), malował także pejzaże, martwe natury i akty. Wystawiał swoje prace w krakowie, we lwowie, na Salonach jesiennych w Paryżu oraz
w Picshburgu. brał czynny udział w życiu politycznym kraju.

36. Eugeniusz ggEEPPPPEERRTT (1890-1979)
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Pejzaż
Olej, płótno, 48 x 63 cm, sygn. l.d.: z. Przebindowski. 
77..000000,,--⦁

37. Zdzisław PPRRZZEEBBIINNDDOOWWSSKKII (1902-1986)

malarz, gra`k. kształcił się w Państwowej
Szkole Sztuk zdobniczych i Przemysłu
artystycznego w Poznaniu (1920-25),
studia kontynuował w krakowskiej aSP
u F. Pautscha (1925-29). Uprawiał malar-
stwo olejne i gra`kę. malował sceny rodzajowe,
pejzaże miejskie, widoki podkrakowskich
wsi, portrety, akty, martwe natury.

Pejzaż
Olej, tektura, 30,5 x 47 cm, sygn. l.d.: aneri.
77..550000,,--⦁

38. Irena WWEEIISSSS (1888-1981)

malarka, urodzona w Łodzi (nazwisko
panieńskie Silberberg). Studiowała w war-
szawskiej Szkole Sztuk Pięknych malar-
stwo u karola Tichego i konrada
krzyżanowskiego oraz rzeźbę u Xawerego
dunikowskiego. Na przełomie 1906/1907
wyjechała do monachium, gdzie uczęszczała
do pracowni węgierskiego profesora malar-
stwa Szymona hollosy’ego. W 1907 roku
przyjechała do krakowa i rozpoczęła
naukę na kursach prowadzonych przez jej
przyszłego męża, Weissa przy ul. kanoniczej.
W 1913 roku odbyła podróż do Wenecji,
gdzie namalowała cykl pejzaży weduto-
wych. Wielokrotnie wyjeżdżała do siostry,
do Nicei, w jej malarstwie pojawiły się mo-
tywy z wybrzeżem morskim. brała udział
w licznych wystawach posługując się, dla
uniknięcia porównań ze sztuką męża, pseu-
donimem aneri będącym anagramem jej
imienia. do końca swego długiego życia po-
została aktywna malując przede wszystkim
pejzaże kalwaryjskie i bukiety kwiatów. 
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Pejzaż z zamkiem
Olej, tektura, 22 x 16 cm, sygn. l.d.: kidoń 1935(?).
33..550000,,--⦁

Studia malarskie w lwowskiej Wolnej akademii Sztuki u
S. kaczora batowskiego i l. kwiatkowskiego. malarz portrecista.
był jednym z założycieli grupy zachęta w 1956 r.

40. Józef KKIIDDOOŃŃ  (1890-1968)

W alTaNie
Olej, tektura, 25 x 17 cm, niesygn.
66..550000,,--

39. Ignacy PPIIEEŃŃKKOOWWSSKKII (1877-1948)
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ŚWięTa TrójCa
Technika mieszana, papier, 20 x 13 cm, sygn. l.d.: Wacław
Obrębowski i p.d.: Wilno 1936.
11..330000,,--  

młodo zmarły rysownik i malarz, syn litografa apoloniusza
Obrębowskiego. edukację akademicką odebrał w warszawskiej
akademii Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1931-37 studiował
w klasie malarstwa karola Tichego, a w 1938 roku odebrał dy-
plom. W 1937 roku odbył studyjną podróż do Paryża ze Stani-
sławem dawskim. miał opracować gra`cznie stoisko polskie na
wystawie światowej „^e World of Tomorrow“ w Nowym jorku
w 1939 roku. Wraz z agresją rzeszy na Polskę Obrębowski został
zmobilizowany do armii w stopniu podporucznika rezerwy z przy-
działem do 80 pułku piechoty. Poległ w kampanii wrześniowej
w pobliżu miejscowości Siwki na mazowszu i został pochowany
na cmentarzu w Wieliszewie. Na jego zachowane oeuvre składają
się rysunki, szkice pejzażowe, rodzajowe i architektoniczne, a także
rysunki z okresu mobilizacji i kampanii wrześniowej, zachowane
głównie w bibliotece Narodowej w Warszawie.

42. Wacław OOBBRRĘĘBBOOWWSSKKII (1910-1939)

madONNa z dzieCiąTkiem
Olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Unierzyski| 1946.
66..550000,,--⦁

Studiował w warszawskiej Szkole rysunkowej W. gersona
i a. kamieńskiego. Naukę kontynuowałw monachium, we Włoszech
oraz w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1884-1889). zajmo-
wał się przede wszystkim malarstwem religijnym i alegorycznym.

41. Józef UUNNIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948)
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akT
Ołówek, papier, 34 x 23 cm, sygn. p.d.: St żur[awski] Paryż [19]25.
11..550000,,--⦁

Studiował na krakowskiej aSP w pracowni j. mehoffera i W. Weissa.
Tworzył w technice olejnej i akwarelowej. malował portrety, mar-
twe natury i pejzaże – często podhalańskie, jednak dominującym
w jego twórczości tematem był akt kobiecy. Przedstawiał swoje modelki
w zmysłowych pozach, często w plenerze. był założycielem Cechu
artystów Plastyków „jednoróg”, wielokrotnie brał udział w wystawach
ugrupowania.

43. Stanisław ŻŻUUPPWWSSKKII (1889-1976)

]Ted\
Ołówek, papier, 28 x 18 cm, sygn. p.d.: Chartres 24 iX 37.
22..000000,,--

młodo zmarły rysownik i malarz, syn litografa apoloniusza Obrę-
bowskiego. edukację akademicką odebrał w warszawskiej akademii
Sztuk Pięknych, gdzie w latach 1931-37 studiował w klasie malar-
stwa karola Tichego, a w 1938 roku odebrał dyplom. W 1937 roku
odbył studyjną podróż do Paryża ze Stanisławem dawskim. miał
opracować gra`cznie stoisko polskie na wystawie światowej "^e
World of Tomorrow" w Nowym jorku w 1939 roku. Wraz z agresjąrzeszy
na Polskę Obrębowski został zmobilizowany do armii w stopniu podpo-
rucznika rezerwy z przydziałem do 80 pułku piechoty. Poległ w kam-
panii wrześniowej w pobliżu miejscowości Siwki na mazowszu i został
pochowany na cmentarzu w Wieliszewie. Na jego zachowane oeuvre
składają się rysunki, szkice pejzażowe, rodzajowe i architektoniczne,
a także rysunki z okresu mobilizacji i kampanii wrześniowej, zacho-
wane głównie w bibliotece Narodowej w Warszawie.

44. Wacław OOBBRRĘĘBBOOWWSSKKII (1910-1939)
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SŁUgUS CerkieWNY
Olej, sklejka, 55 x 75 cm, sygn. l.d.: St. Turewicz [1]928.
88..000000,,--

malarz, uczestnik wystaw związku X-ciu artystów Plastyków ze lwowa, członek Syndykatu artystów Plastyków ziem Południowo-Wschodnich.

45. Stanisław TTUURREEWWIICCZZ (XX w.)
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abST\kCja
Olej, tektura, 70,5 x 50 cm, niesygnowany.
Wystawiany „kazimierz mikulski, wczesne prace", desa kraków, 14 kwietnia - 4 maja 2016 r., poz. 16.
4400..000000,,--⦁

malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza i kazimierza Sichulskiego.
Następnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej o`cjalnie kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46,
uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu dramatycznym przy Starym Teatrze w krakowie. 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 przewo-
dzącego im Tadeusza kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpraco-
wał z teatrem „Cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru lalki i maski „groteska" w krakowie.
W swojej twórczości podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli
tego nurtu w Polsce. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

46. Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998)
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CzerWONe daChY
Olej, płótno, 64 x 80 cm, sygn. p.d.: rzepiński, na odwrocie naklejka z wystawy w instytucie Polskim w Paryżu z 1983 r. Obraz był reprodukowany w katalogu
„Czesław rzepiński. malarstwo” wyd. ]W w krakowie 1986 r., poz. 66 „Czerwone dachy” 1979.
1155..000000,,--⦁

malarz, gra`k, pedagog. Uczył się w pracowni z. Pronaszki i a. Fedkowicza w Wolnej Szkole malarstwa l. mehofferowej oraz w krakowskiej aSP w pracowni
W. Weissa, F. kowarskiego, j. Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie jesiennym. Po powrocie do krakowa związał
się z ugrupowaniem zwornik. W 1936 wspólnie z j. jaremą założył szkołę malarstwa im. a. gierymskiego w katowicach. Po wojnie był profesorem krakow-
skiej 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. jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, inspirował się sztuką bancuskich postimpresjonistów i intymistów. Poza malarstwem szta-
lugowym uprawiał rysunek i gra`kę. malował pejzaże, martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

47. Czesław RRZZEEPPIIŃŃSSKKII (1905-1995)
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Sad ze SNOP]mi 
Olej, płótno, 44 x 53,5 cm, syg. l.d.: rzepiński.
1100..000000,,--⦁

48. Czesław RRZZEEPPIIŃŃSSKKII (1905-1995)
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POrTreT kObieTY z marTWą 
NaTUrą 
Olej, płótno, 59 x 59 cm, sygn. p.d.: k [w
kółku] allan rzepka 1982/83.
22..550000,,--⦁

malarz, gra`k i rysownik. W latach 1957-63
studiował na aSP w krakowie malarstwo u Cz.
rzepińskiego i scenogra`ę u a. Stopki. liczne
wystawy indywidualne i zbiorowe. Od 1992 r.
profesor aSP w krakowie. Prowadził rysunek
na Wydziale konserwacji i restauracji dzieł
Sztuki aSP w krakowie.

50. Allan RRZZEEPPQQ (ur. 1940)

ŚWięCeNie OWOCóW Na hUCUlSzCzYźNie
Olej, tektura, 33 x 39 cm, sygn. l.d.: j. mularczyk 1936.
22..550000,,--⦁

49. Józef MMUULLAARRCCZZYYKK (1916-2009)

Studiował malarstwo na aSP w krakowie w pra-
cowniach W. jarockiego i F. Pautscha. jeszcze
w czasach szkolnych wykonywał wraz z T. kantorem
dekoracje teatralne. W początkowym okresie twór-
czości często malował pejzaże i sceny rodzajowe
z huculszczyzny. był związany z grupą twórczą
„bractwo zielonej Szpilki”. Po ii wojnie światowej
osiadł w lęborku, gdzie był inicjatorem i animato-
rem życia kulturalnego miasta. W późniejszych la-
tach zamieszkał w zakopanem. Pracował jako
nauczyciel w tamtejszych szkołach i związał się
z zakopiańskim środowiskiem artystycznym. za-
fascynowany tatrzańskimi pejzażami, poświęcił im
znaczną część swojej twórczości. W latach 70. prze-
niósł się do bochni, gdzie z upodobaniem malował
puszczę Niepołomską i dolinę nadwiślańską. brał
udział w licznych wystawach krajowych.
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CzaS
kredka, pastel, 51 x 62,5 cm, sygn. p.d.: ryszard Opaliński 18 mai 2020.
55..000000,,--⦁

52. Ryszard OOPPAALLIIŃŃSSKKII (ur. 1947)

kOmPOzYCja FigU\lNa
Tusz, tempera, 33,7 x 30,4 cm, sygn. ryszard Opaliński 1 Oktober 2010 eltmann.
33..110000,,--⦁

Urodzony w 1947 roku w rzeszowie. Studiował w aSP krakowie u prof. Czesława
rzepińskiego. Uprawia głównie rysunek. Wystawia w Polsce i całym świecie. Obecnie mieszka
i pracuje w Niemczech.

51. Ryszard OOPPAALLIIŃŃSSKKII (ur. 1947)
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bez TYTUŁU – kOmPOzYCja
Pastel, papier, 69 x 48 cm.
22..550000,,--⦁

54. Ludwik PPIINNDDEELL (1922-2001)

kOmPOzYCja
Tusz, akwarela, papier, 48,5 x 23 cm, sygn. p.d.: Pindel.
11..550000,,--⦁

Studiował na Wydziale Pedagogicznym i na Wydziale malarstwa krakowskiej aSP pod
kierunkiem j. mehoffera i F. Pautscha. Wielokrotnie brał udział w wystawach zbiorowych
(m.in. Festiwal Polskiego malarstwa Współczesnego w Szczecinie), miał również wystawy
indywidualne, aktywnie uczestniczył w polskim życiu artystycznym. za swe osiągnięcia
otrzymał dyplom ministra kultury i Sztuki. Pełnił funkcję wiceprezesa w TSPS w krakowie.
Wiele czasu poświęcał plastykom-amatorom, prowadząc pracownię artystyczną w krakowskim
domu kultury „Pod baranami” – z grona wychowanków tej pracowni powstała grupa
Twórcza amarant, której był opiekunem. Trudno zakwali`kować jego twórczość do jednego
nurtu artystycznego, był łączony m.in. z postkubizmem, lirycznym malarstwem informel,
taszyzmem czy autorską koncepcją sztuki biologicznej.

53. Ludwik PPIINNDDEELL (1922-2001)
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kObieTa WYChOdząCa z kąPieli
drzeworyt barwny, papier, 43,2 x 24,7 cm, sygn. l.d.:
a. laszenko, p.d.: drzeworyt 1936 r. 
11..880000,,--

56. Aleksander LLAASSZZEENNKKOO (1883-1944)

izYda i hOrUS
drzeworyt barwny, papier, 28,1 x 20 cm, sygn. l.d.:
a. laszenko, p.d.: drzeworyt 1934 r.
11..110000,,--

malarz, drzeworytnik, podróżnik. Początkowo chciał poświę-
cić się karierze wojskowej, kształcąc się w szkołach o`cerskich.
Następnie studiował malarstwo w Petersburgu, któremu
poświęcił się całkowicie dopiero po i wojnie światowej, rezyg-
nując ze służby wojskowej. bardzo wiele podróżował, m.in.
do egiptu (gdzie wracał co roku), do maroka, egiptu,
Tunezji, wyprawił się Nilem w głąb abyki, docierając do
konga belgijskiego i abisynii, podróżował na bliski Wschód
i do azji, zwiedził również wiele państw europejskich i odbył
podróż dookoła świata. jako jeden z niewielu malarzy pol-
skich zajmował się niemal wyłącznie tematyką egzotyczną.
z podróży przywoził obrazy oraz gra`ki przedstawiające
sceny z życia tubylców, egzotyczne zwierzęta, przyrodę, ar-
chitekturę starych miast, przywiązując dużą wagę do roli
ostrego światła słonecznego. był również zaangażowany
w archeologią i etnogra`ę. W 1922 r. prawdopodobnie wy-
konywał rysunki w odkrytym wówczas grobowcu Tutancha-
mona, nie ma na to jednak pewnych dowodów.

55. Aleksander LLAASSZZEENNKKOO (1883-1944)

WiOS] mUrzYńS]
drzeworyt barwny, papier, 17,6 x 9,8, sygn. l.d.: a.
laszenko, p.d.: drzeworyt 1933 r. 
885500,,--

57. Aleksander LLAASSZZEENNKKOO (1883-1944)
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F\gmeNT b\mY FlOriańSkiej
litogra`a, 34 x 43,5 cm, sygn. p.d.: jan rubczak.
880000,,--

59. Jan RRUUBBCCZZAAKK (1884-1942)

ChaTa
Pastel, papier, 32,5 x 46 cm, sygn. p.d.: Wiktor zin 69.
33..000000,,--⦁

architekt, profesor Politechniki krakowskiej, generalny konserwator zabytków (1977-1981), prezes
Towarzystwa miłośników historii i zabytków krakowa; popularyzator wiedzy o historii sztuki pol-
skiej, felietonista, autor programu telewizyjnego Piórkiem i węglem.

58. Wiktor ZZIINN (1925-2007) 

malarz i gra`k. Studiował w krakowskiej aSP
pod kierunkiem F. Cynka i j. Pankiewicza. Stu-
dia kontynuował w lipsku i w Paryżu, gdzie
przez kilka lat po studiach mieszkał i prowadził
własną szkołę gra`czną. Po powrocie do krakowa
kontynuował pracę pedagogiczną w Wolnej
Szkole malarstwa i w katedrze gra`ki na aSP.
był współzałożycielem Cechu artystów Plastyków
„jednoróg”. Wiele wystawiał, brał udział w paryskich
Salonach. malował pejzaże, dekoracyjne martwe
natury, często posługując się akwarelą. jego twór-
czość pozostawała pod wpływem francuskiego
postimpresjonizmu. aresztowany w domu Plasty-
ków w krakowie, został przewieziony do obozu
auschwitz-birkenau i rozstrzelany w roku 1942.
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WarSzaWa
akwaforta, 20 x 12,5 cm, sygn. l.d.: 1935, p.d.: T.Cieślew-
ski.
11..220000,,--⦁

malarz, ojciec gra`ka Tadeusza Cieślewskiego. Studiował
w warszawskiej Szkole rysunkowej pod kierunkiem W. gersona
i j. kauzika, naukę kontynuował w Paryżu na academie Vici,
a także na akademii rzymskiej w czasie podróży do Włoch.
Osiedlił się w Warszawie, aktywnie uczestnicząc w życiu arty-
stycznym miasta. był członkiem TzSP oraz towarzystwa ar-
tystycznego Pro arte. był przede wszystkim malarzem
architektury, uwieczniał widoki ulic i placów Warszawy,
rzadziej tworzył pejzaż, martwe natury i portrety. Najczęściej
tworzył w technice akwareli, ale malował także olejno i pas-
telami. brał udział w licznych wystawach w zachęcie, a także
w moskwie, na biennale Wenecji i Nowym jorku. Podczas
powstania warszawskiego stracił większość swojego dorobku.
był laureatem wielu nagród artystycznych i innych wyróżnień
(między innymi orderu Odrodzenia Polski).

60. Tadeusz CCIIEEŚŚLLEEWWSSKKII (1870-1956)

POrTreT dzieWCzYNki
drzeworyt, 18,5 x 17 cm, sygn. ołówkiem l.d.: jan Wałach.
660000,,--⦁

malarz, rzeźbiarz, gra`k, mistrz drzeworytu. Uczył się w za-
kopiańskiej Szkole rzemiosła artystycznego, a następnie na
krakowskiej aSP pod kierunkiem j. mehoffera, j. Fałata,
F. ruszczyca i j. Stanisławskiego, studia uzupełniał na dwu-
letnim stypendium w Paryżu. Po powrocie osiadł w rodzinnej
istebnej, z tą miejscowością związał dalsze życie i twórczość.
Tworzył pejzaże, martwe natury i sceny rodzajowe w technice
olejnej lub akwarelowej, jednak największą popularność
przyniosły mu rysunki i drzeworyty, w których utrwalał typy
góralskie, architekturę i scenki z życia beskidzkiej wsi oraz te-
maty sakralne. Projektował witraże i wykonywał polichromie
dla okolicznych kościołów oraz rzeźbił. brał udział w wysta-
wach zbiorowych w Polsce i za granicą (m.in. w Paryżu –
gdzie otrzymał medal za drzeworyt, w londynie, amsterdamie,
Chicago i hamburgu).  miał również wystawę indywidualną
w Warszawie.

61. Jan WWAAłłAACCHH (1884-1979)
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SPaCer
litogra`a barwna, 91,5 x 61,5 cm, sygn. śr.d.: epr. d’a. „Spacer“, lucjan mianowski [19]74.
11..880000,,--⦁

Ur. w 1933 roku w Strzemieszycach, zm. w 2009 roku w białymstoku. grafik i malarz. W 1950 roku rozpoczął studia w aSP w krakowie w Pracowni
plakatu u prof. macieja makarewicza, następnie w Pracowni litografii u prof. konrada Srzednickiego. W 1955 miał miejsce debiut lucjana mianowskiego,
wystawiał swoje prace na Ogólnopolskiej Wystawie młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w Warszawie. dyplom z wyróżnieniem
otrzymał w 1956 r.
Przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof. Czesława rzepińskiego. Otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w Paryżu
w École Nationale Supérieure des beaux-arts w pracowni litografii u prof. Pierre’a Clairina, gdzie studiował w latach 1959-1960 i 1963-1964. Odbył
także podróże artystyczne do algierii i Skandynawii. Pracował jako wykładowca litografii w PWSSP w Poznaniu. Uzyskał tytuł naukowy profesora.
został laureatem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz konkursach artystycznych. 
Twórczość lucjana mianowskiego znajduje się w kolekcjach wielu muzeów i galerii w kraju i poza jego granicami m.in. w muzeum Narodowym 
w Warszawie, krakowie, Poznaniu, bydgoszczy, museum of modern art w Nowym jorku, muzeum Sztuki Współczesnej w Tokio, museum de arte
moderna w Sao Paolo, moderna museet w Sztokholmie, library of Congress w Waszyngtonie, bibliothèque nationale de France w Paryżu, albertina
w Wiedniu oraz kolekcjach prywatnych.

62. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)
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zaChód SŁOńCa 9
litogra`a barwna, 65 x 50 cm, sygn. l.d.: epreuve d’artiste
„zachód słońca 9“ i p.d.: lucjan mianowski [19]67.
11..550000,,--⦁

63. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)

SPaCerY
litogra`a barwna, 76 x 44 cm, sygn. śr.d.: epr. d’art. „Spa-
cery“ lucjan mianowski [19]78.
11..550000,,--⦁

64. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)
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140 x 50 cm, buczacz, krajka w prawym dolnym rogu buczacz z herbem
Pilawa Potockich, stan zachowania: do renowacji, brak bordiury bocznej,
przetarcia, wysnucia, wystrzępienia, XX w.
33..550000,,--

65. MMAAQQTTAA  BBUUCCZZAACCQQ
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stelaż kość słoniowa, dekoracja: medaliony malowane akwarela, gwasz, na odwrocie całościowa dekoracja sceny rodzajowe; kość słoniowa ażurowa, grawe-
rowana w ornamenty, złocenia; stan zachowania: do kompleksowej renowacji – ubytki papieru, przedarcia, załamania, uszkodzenia kości; europa zachod-
nia XiX w.
22..000000,,--

66. WWAACCHHLLAARRZZ  ZZ  QQSSEETTĄĄ
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miNiaTU\ POrTreT kObieTY 
akwarela, gwasz, blacha, 6,8 x 5,3 cm, XiX w.
Na odwrocie ramy inskrypcja: babece macis| geboren Schőnig
|(nieczytelne)|7 may 1810| 17 8/64.
22..550000,,--

67. MMNN  (XIX w.)

miNiaTU\ elżbieTa g\bOWS]z SzYdŁOW-
SkiCh(?) Na Tle ŁazieNek króleWSkiCh
akwarela, gwasz, imitacja kości,⌀ 4,7 cm, XiX w. 
22..550000,,--

68. MMNN  (XIX w.)

miNiaTU\ POrTreT kObieTY
akwarela, gwasz, imitacja (?) kości słoniowej, ⌀ 7,8 cm, sygn.p.d.:
r. mars, XiX w. miniatura oprawna w mosiężną ramę.
22..880000,,--

69. MMNN  (XIX w.)
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Srebro próby 3, 215 g, 97 x 73 x 18 mm, Warszawa, ok. 1920-
31, (krupski i matulewicz).
z dedykacją: W 50 rocznicę pracy zawodowej / o`arują kole-
dzy/ Nowak, koźlik, mitręga, ekert/ Olszowski, Porankiewicz,
Wojtaszewski / maj 1937.
33..550000,,--

72. PPAAPPIIEERROOŚŚNNIICCAA

miNiaTU\ POrTreT mężCzYzNY
akwarela, gwasz, imitacja kości, 6,4 x 5 cm, XiX w.
22..550000,,--

70. MMNN (XIX w.)

miNiaTU\ POrTreT mężCzYzNY
akwarela, gwasz, papier, 5,7 x 4,2 cm, XiX w.
22..550000,,--

71. MMNN  (XIX w.)
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Stefan BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1911-1978) 15
Tadeusz CCIIEEŚŚLLEEWWSSKKII (1870-1956) 60
Marie DDIIEETTEERRLLEE  (1856-1935) 7
Mieczysław FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1891-1951) 35
Stefan FFIILLIIPPKKIIEEWWIICCZZ (1879-1944) 28
Felix FFPPNNIIČČ (1871-1937) 11
ORo Friedrich ggEEBBLLEERR  (1838-1917) 8
Eugeniusz ggEEPPPPEERRTT (1890-1979) 36
Józef ggUUPPNNOOWWSSKKII (1852-1922) 6
Stanisław ggÓÓRRSSKKII (1887-1955) 14
Wlastimil HHOOFFMMAANN (1881-1970) 16
Józef KKIIDDOOŃŃ  (1890-1968) 40
Roman KKOOCCHHAANNOOWWSSKKII (1857-1945) 13
Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 23, 25
Wojciech KKOOSSSSAAKK  (1854-1942) 26
Mieczysław KKRRZZYYŻŻAAKK (1914-1984) 4
Aleksander LLAASSZZEENNKKOO (1883-1944) 55-57
Leon LLEEWWKKOOWWIICCZZ (1890-1950) 21
Barbara MMEEHHOOFFFFEERR (1928-2018) 5
Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009) 62-64
Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998) 46
Ludwik MMIISSKKYY (1884-1938) 10
MMNN 12, 18, 24, 31 
Józef MMUULLAARRCCZZYYKK (1916-2009) 49
Wacław OOBBRRĘĘBBOOWWSSKKII (1910-1939) 42, 44

Ryszard OOPPAALLIIŃŃSSKKII (ur. 1947) 51, 52
Ignacy PPIIEEŃŃKKOOWWSSKKII (1877-1948) 33, 34, 39
Ludwik PPIINNDDEELL (1922-2001) 53, 54
Kazimierz PPOOCCHHWWAALLSSKKII (1855-1940) 17
Zdzisław PPRRZZEEBBIINNDDOOWWSSKKII (1902-1986) 37
Stanisław Jakub RROOSSTTWWOORROOWWSSKKII (1858-1888) 19
Jan RRUUBBCCZZAAKK (1884-1942) 59
Ferdynand RRUUSSZZCCZZYYCC (1870-1936) 29
Bronisława RRYYCCHHTTEERR--JJAANNOOWWSSQQ (1868-1953) 9
Czesław RRZZEEPPIIŃŃSSKKII (1905-1995) 47, 48
Allan RRZZEEPPQQ (ur. 1940) 50
Władysław SSEEPPFFIINN (1905-1988) 1, 2
Jan SSTTAANNIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907) 32
Ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924) 20
Jan SSZZCCZZĘĘSSNNYY  KKSSIIĄĄŻŻEEKK (1900-1964) 22
Włodzimierz TTEETTMMAAJJEERR (1861-1923) 30
Stanisław TTUURREEWWIICCZZ (XX w.) 45
Józef UUNNIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948) 41
Jan WWAAłłAACCHH (1884-1979) 61
Rafał WWĄĄSSOOWWIICCZZ (1867-1944) 3
Irena WWEEIISSSS (1888-1981) 38
Wiktor ZZIINN (1925-2007) 58
Ignacy ZZYYggMMUUNNTTOOWWIICCZZ (1875-1946?) 27
Stanisław ŻŻUUPPWWSSKKII (1889-1976) 43



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
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galeria@desa.art.pl
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