
aUkCJa 118

6 PaźdzIerNIka 2012 r.

Kraków

www.desa.art.pl
aukcje@desa.art.pl

ISSN 1429-6098

okladka_118:okladka79kat  13-09-12  22:29  Strona 1



1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu
i wpłaceniu wadium (12) 422-19-66, (12) 422-31-14
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej
której nie może zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu
Aukcyjnym tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2012 r. – 60 zł

NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A.  69 124045331111000054273894

Wystawa przedaukcyjna 

odbędzie się w dniach od 1 do 5 października w godz. 11.00 - 19.00, 

w Krakowie, w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać

od godz. 10.00 - 14.00

Wydawca: deSA sp. z o.o.

ISSN 1429-6098

Noty biograficzne dotyczące artystów polskich opracowano na
podstawie materiałów udostępnionych przez redakcję Słownika
Artystów Polskich, Instytut Sztuki PAN, Warszawa.

dyrektor domu Aukcyjnego: Jerzy Majewski

opracowanie katalogu: Krzysztof Konieczny, 
Anna Kozakiewicz, Jadwiga Oczko-Kozłowska,
Katarzyna Kwatro-Woźniak, Aldona Sołtys

Zdjęcia: Piotr Nosek
Skład: Piotr Nosek 
druk: Drukarnia Skleniarz

Zdjęcia wszystkich obiektów dostępne są na stronie
internetowej www.desa.art.pl

PP LLAA CC óó WW KK II   dd ee SS yy ::

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-27-06, fax (12) 422-98-91

rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. (12) 429-12- 51

dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14

e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. (34) 324-37-26 e-mail: kontakt@desaczestochowa.com

81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. (58) 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl

44-100 Gliwice, rynek 22, tel. (32) 231-70-21 e-mail: kontakt@desagliwice.com

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@desakatowice.pl

24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. (41) 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl

61-755 Poznań, ul. Wielka 24, tel. (61) 851-53-91 e-mail: desa.salon17@interia.pl

35-060 rzeszów, rynek 4, tel. (17) 862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSZyStKIe SALoNy PrZyJMUJą dZIełA SZtUKI NA KoLeJNe AUKCJe

deSA dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych,

prowadzi promocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą.

Posiada doświadczonych i wykwalifikowanych 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 doty-

czące 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 obej-

mującą 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 wczesnorenesansowych m.in. kamienne obramienia okien fasady, stropy belkowe pierwszego pię-

tra, 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 neoklasy-

cystyczna attyka fasady zdobiona trzema płaskorzeźbami przedstawiającymi scenę koronacji Najświętszej Marii

Panny i orły pokonujące węże. obiekt jest siedzibą firmy od 1988 roku.

Na okładce (przód): Wojciech KKooSSSSAAKK (1856-1942), Popas, poz. 36 

Na okładce (tył): PPAASS  JJeeddWWAAbbNNyy, XIX w., poz. 77 

Antykwariaty w Krakowie

Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 421-89-87 e-mail: salon@ikony-antyki.pl

Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-62-57 e-mail: biuro@desa.art.pl

Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-49-33 e-mail: biuro@salon8.desa.art.pl

Salon, ul. Grodzka 8, tel. (12) 421-54-54 e-mail: desa.salon6@onet.eu
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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące 

własność Domu Aukcyjnego. 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 zaproszonych konsultantów. 

5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  

OOppłłaattaa  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 sięze 

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. 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.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

4. 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  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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wnętrze salonu
akwarela, gwasz, papier, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: j rupniewski nok-
turn. na odwrocie naklejka tPsP  w Krakowie z 1937 roku 
„u wnuczki matejki”
22  330000,,--

2.  jerzy mieczysław RRuuPPnnIIEEWWSSKKII (1888-1950)

Kobieta w stroju KOKowsKim
olej, tektura,  43 x 64 cm, sygn.. l.g.: j Krasnowowolski 
22  770000,,--

1.  józef  KKNNSSnnOOWWOOllSSKKII (1879-1939)
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Portret dziewczyny w stroju lu-
dowym
olej, płótno, 69 x 50 cm, sygn. l.d.: l. Kowalski 
44  220000,,--

3.   leon KKOOWWAAllSSKKII (1870-1937) 

ułan na Koniu 
olej, płótno, 61 x 50 cm, sygn. l.d.: leszek Piasecki 
22  550000,,--

4.  leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1991)

Pogoń
akwarela, papier, 37 x 25,5 cm, sygn. p.d.:
trzeszczkowski 
44  000000,,--

6. Antoni TTRRZZEESSZZccZZKKOOWWSSKKII (1902-1974)

Portret chłoPca (syn artystki andrzej
wróblewski?)
olej, tektura, 41,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: Kry-
styna wróblewska 1940 
33  550000,,--  

5.  Krystyna  WWRRóóbbllEEWWSSOO (1904-1944)
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autoPortret 
akwarela, papier, 13 x 22 cm, sygn. l.d.: marko-
wicz; na odwrocie odręczny opis: autoportret
artur markowicz
22  550000,,--

9.  Artur mmAARRKKOOWWIIccZZ (1872-1934)

Portret Kobiety z naszyjniKem
Pereł 
olej, płótno, 30 x 24 cm, sygn. l.d.: emil brehmer
1858
66  000000,,--

7.  Emil bbRREEhhmmEERR (1822-1895)

zima
akwarela, papier, 66,5 x 45,5 cm, sygn. p.d.: s
gibiński
66  000000,,--

10. Stanisław ggIIbbIIńńSSKKII (1882-1971)

studium Pelargonii 
olej, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: e wolf- łucz-
kiewicz pracownia prof. j mehoffera 1938 
44  550000,,--  

8. Emilia WWOOllFF--ŁŁuuccZZKKIIEEWWIIccZZ (1903-?)
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Pejzaż
akwarela, papier, 20 x 27,8 cm, sygn. p.d.: 24 ma-
szyński jm 
33  990000,,--

13.  julian mmAASSZZYYńńSSKKII (1847-1901)

zima 
akwarela, papier, 26x 43cm, sygn. p.d.: r breiten-
wald 1935 
22  000000,,--  

11. Roman  bbRREEIITTEEnnWWAAllDD (1911-1985)

Pejzaż 
olej, płótno, 45 x 58 cm, sygn. na odwrocie wy-
stawa salon zimowy Krak. oddział zPaP 2006
rok 
22  880000,,--

12.  Izabela bbRRuuKKWWIIccOO (ur. 1934)
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Kwiaty, ok. 1905 
olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany ww; na odwrocie
ww/3 nr 0487. Praca wystawiana na aukcji domu aukcyjnego unicum
aukcja 108 poz. 97 z 22.ii.2001
4422  000000,,--

14. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)
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wnętrze salonu z Kwiatami
akwarela, papier, 44 x 61 cm, sygn. p.g.: teod. groT
66  550000,,--

15. Teodor ggRROOPP (1884-1972)

martwa natuO
olej, tektura, 35 x 50 cm, sygn. p.d.: w. seraRn
22  990000,,--  

16. Władysław SSEENNFFIInn (1905-1988)
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drzewa w słońcu
olej, tektura, 21 x 29 cm, sygn. l.d.: jamonT 
33  880000,,--

17.  bronisław jjAAmmOOnnPP (1886-1957)

czytanie tory
olej, płótno dublowane, 110 x 150 cm, sygn. l.d.: honegger/Paris. Po konserwacji.
1199  000000,,--  

18.  g.  hhOOnnEEggggEERR (XIX/XX w.)
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bitwa 
olej, deska, 88,5 x 128, 5 cm, nie sygnowany
88  000000,,--

19.  mmnn (XIX w.)

tabor cygańsKi 
olej, płótno, 84 x 109 cm, sygn. l.d.: jerzy Potrzebowski. naklejka cbwa
oddział w Krakowie wystawa 1974
88  000000,,--

20.  jerzy PPOOTTRRZZEEbbOOWWSSKKII (1921-1974)

Desa_118:Desa_próby  13-09-12  21:42  Strona 10



11

martwa natuO z Kwiatami
olej, płótno, 101 x 80, sygn. l.d.: rob. e. stübner
3399  550000,,--  

21. Robert Emil SSTTüübbnnEERR (1874-1931)
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Pejzaż
olej, sklejka, 50 x 94 cm, sygn. l.d.: z. józefczyk (19)32
3399  000000,,--

22.  Zygmunt jjóóZZEEFFccZZYYKK (1881-1966)
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scena rodzajowa 
olej, płótno, 100,5 x 126 cm, sygn. l.g.: unierzyski 
1133  550000,,--

23.  józef  uunnIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948)
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Pogoń
olej, dykta, 35,8 x 1955, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1951
1122  550000,,--

24.  jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

14

naPad wilKów 
olej, płótno, 35 x 50 cm,sygn. l.d.: m. Krzyżak 
33  990000,,--

25. mieczysław KKRRZZYYżżAAKK (1914-1984)
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PrzeKuPKi na targu 
olej, tektura, 26 x 36,5 cm, sygn. p.d.: e.erb 
77  000000,,--

26.  Erno EERRbb (1890-1943)

Pejzaż
akwarela, papier, 33x 47 cm, sygn. p.d.: jan rubczak
44  550000,,--

27.  jan RRuubbccZZAAKK (1884-1942)
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odwrót sPod mosKwy
olej, sklejka, 30 x 40 cm, sygn. l.d.: jerzy Kossak 1934
99  770000,,--

28. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

martwa natuO z jabłPmi
olej, tektura, 24,8 x 43 cm, sygn. p.d.: a. Karpiński, na odwrocie w ołówku
odręczna notka artysty a. Karpiński 1941
44  000000,,--

29.  Alfons OORRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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Pejzaż 
olej, tektura, 31 x 23,5 cm, sygn. l.d.: r Kocha-
nowski 
77  000000,,--

30.  Roman KKOOcchhAAnnOOWWSSKKII (1857-1945)

17

wenecja 
olej, tektura, 47 x 32 cm, sygn. p.d.: g. mendoly 
66  440000,,--

31.  grzegorz  Steffanow mmEEnnDDOOllYY (?-1943)
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modlitwa obozowa
olej, płótno, 67,5 x 47,5 cm, sygn. p.d.: jerzy
Potrzebowski
77  000000,,--

32. jerzy PPOOTTRRZZEEbbOOWWSSKKII  (1921-1974)

PieseK
olej, tektura, 29,6 x 22,5 cm, sygn. l.d.: a.
Karpiński (19)29. na odwrocie notatka od-
ręczna w ołówku artysty 
44  000000,,--

33. Alfons OORRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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Portret żony 
olej, płótno, tektura, 40 x 34,3 cm, sygn.
l.śr.: a. Karpiński 1921. na odwrocie na-
klejka tow. Przyjaciół sztuk Pięknych w
Krakowie
2200  000000,,--

34.  Alfons OORRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

Portret góOla
olej, tektura, 98 x 68 cm, sygn. p.d.: wład ja-
rocki. 
1155  000000,,--

35.  Władysław jjAARROOccKKII (1879-1965)

Desa_118:Desa_próby  13-09-12  21:42  Strona 19



20

PoPas 
olej, tektura, 49,3 x 37 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 1925
3311  000000,,--

36. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)
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uliczP w stambule
olej, płótno, 33 x 27 cm, sygn. l.d.: nieczytelna, śr.: „stambuł”. na odwrocie
etykieta sklepowa desa warszawa 
2277  000000,,--  

37. Stanisław cchhllEEbbOOWWSSKKII (1835-1884)
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scena rodzajowa 
olej, sklejka, 40 x 78 cm, sygn. p.d:. Fm wygrzywalski 1943 
1166  550000,,--

38.  Feliks michał WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)

młodość i starość 
Pastel, tektura, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: st. górski 
77  000000,,--

39.  Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)
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widoK na suKiennice w KOKowie 
akwarela, papier, 59 x 68,5 cm, sygn. l.d.: z.m.wierciak 1926 i p.d.: su-
kiennice XiX w.
22  550000,,--

41.  Zbigniew WWIIEERRccIIAAKK (1881-1950)

KozaK z Koniem 
sepia, kredka brunatna, papier, 21,7 x 29,5 cm, sygn. l.d.: juliusz Kos-
sak/1890. opinia historyk sztuki pani wacławy milewskiej 
2255  000000,,--

40.  juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)
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martwa natuO z Psztanami
olej, tektura, 22 x 35,8 cm, sygn. p.d.: a. Karpiński 
44  000000,,--

43.  Alfons OORRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

Kwiaty w wazonie
olej, tektura, 34,5 x 50 cm, sygn. l.d.: a. Karpiński. na odwrocie dedykacja
artysty; kochanej basi (dzidzi) na pamiątkę urodzin imienin d. 4-Xii-
1948 ojciec chrzestny a. Karpiński oRaruje tę pamiątkę 
2200  000000,,--

42.  Alfons OORRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

Desa_118:Desa_próby  13-09-12  21:42  Strona 24



25

motyw z eleKtrowni łódzKiej
olej, płótno, 61 x 72 cm, sygn. p.d.: s. glik-
smanowa. na odwrocie naklejka instytutu
Propagandy sztuki 
66  000000,,--

45. Sara ggllIIKKSSmmAAnnOOWWAA (XX w.)

twórczość 
gwasz, papier, 27 x 38 cm, sygn. l.d.: m. Ko-
narski 1955. wystawa w chicago w muzeum
Polskim
55  000000,,--

46. marian KKOOnnAARRSSKKII--mmAARRZZYYnn (1909-1998)

w drodze 
akwarela, papier, 14,5 x 22 cm, sygn. śr.p.:
K.Kossak 
11  880000,,--

44. Karol  KKOOSSSSAAKK (1896-1975)
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Kościół w zawadzie 
olej, tektura, 50 x 65 cm, sygn. p.d.: Kościół
w zawadzie 1932 na odwrocie naklejka
tPsP Kraków październik 1934 
22  880000,,--

47.  jerzy PPAAZZDDAAnnOOWWSSKKII (1902-1977)

Kościół w Obce
olej, płótno, 58 x 68 cm, sygn. p.d.: a. troj-
kowicz, na odwrocie a trojkowicz, szewska
25/3 Kraków, kościół w rabce. naklejka
biura wystaw artystycznych w Krakowie
22  550000,,--  

48.  Aleksander TTRROOjjKKOOWWIIccZZ (ur. 1916)

snoPKi 
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: stefan
rostworowski. na odwrocie naklejka tPsP
w Krakowie 
22  550000,,--  

49. Stefan RROOSSTTWWOORROOWWSSKKII (ur. 1921)
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magnolie w wazonie 
olej, płótno, 73x 58 cm, sygn. l.d.: i rapf-
słowikowska 1973 
11  880000--

52. Izabela NNPPFF--SSŁŁOOWWIIKKOOWWSSOO (XX w.)

osty 
olej, tektura, 21,5 x 16,5 cm, sygn. l.d.: hen-
ryk uziembło 
44  550000,,--

53.  henryk uuZZIIEEmmbbŁŁOO (1879-1949)

zima
akwarela, piórko, tusz, papier, wym. 24,3 x 20,5
cm, sygn. l.d.: a. Piotrowski 
33  000000,,--  

50. Antoni PPIIOOTTRROOWWSSKKII (1853-1924)

w drodze
akwarela, piórko, tusz, papier, 24 x 20,3 cm,
sygn. l.d.: a. Piotrowski 
33  000000,,--

51. Antoni PPIIOOTTRROOWWSSKKII (1853-1924) 
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tOces - ślady 
gwasz, papier, 50 x 65 cm, sygn. p.d.: m. Konar-
ski iii 62 
66  000000,,--

55.  marian KKOOnnAARRSSKKII--mmAARRZZYYnn (1909-1998)

bunt  - revolte 
gwasz, papier, 50 x 65 cm, sygn. l.d.: m. Konarski 
66  000000,,--  

56.  marian KKOOnnAARRSSKKII--mmAARRZZYYnn (1909-1998)

oPowieść o leninie 
olej, płótno, 63,5 x 20,5 cm, sygn. p.d.: jan świ-
derski. na odwrocie napis autorski jan świderski
opowieść o leninie olej 1954 jan świderski 
88  000000,,--

57. jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

studium motywu deKoOcyjnego 
ołówek, papier, 10,5 x 21,5 cm, sygn. l.d.: józef
mehoffer 
22  000000,,--

54. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)
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molestowanie za nisKim-
PaOwanem
tusz, papier, 53,5 x 40,5 cm, sygn.
l.d.: molestowanie za niskim parawa-
nem, śr.d.: data 2010; sygn. p.d.: an-
drzej Peller 
22  550000,,--  

58.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)

KochaneK z yaKuzy 
tusz, papier, 51 x 41 cm, sygn. l.d.:
Kochanek z yakuzy, śr.d.: 2010, p.d.:
andrzej Peller 
22  550000,,--  

59.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)

zazdrosny ulubieniec
domu
tusz, papier, 53,5 x 40, 5 cm, sygn.
l.d.: zazdrosny ulubieniec domu, śr.d.:
data 2010; sygn. p.d.: andrzej Peller 
22  550000,,--

60.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)

Podglądająca zza du-
żego PaOwanu
tusz, papier, 54 x 41 cm, sygn. l.d.:
Podglądająca zza dużego parawanu,
śr.d.: 2010, p.d.: andrzej Peller 
22  550000,,--

61.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)

nudne PoPołudnie na
dziedzińcu 
tusz, papier, 54 x 41 cm, sygn. l.d.:
nudne popołudnie na dziedzińcu,
śr.d.: 2010, p.d.: andrzej Peller 
22  550000,,--

62.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)

dosiad w bambusowym
gaju
tusz, papier, 54 x 41 cm, sygn. l.d.:
dosiad w bambusowym gaju, śr.d.:
2010; p.d.: andrzej Peller 
22  550000,,--

63.  Andrzej PPEEllllEERR (ur.1941)
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widoK na Kresowe miasteczKo
Pastel, papier, 62 x 44,5 cm, sygn. p.d.: st. Pucha-
lik 1988 
33  550000,,--

64. Stanisław PPuucchhAAllIIKK (ur. 1939)

przedstawiającymi sylwetki aktorów opery pekińskiej. wycinanki kolorowane, papier, 22,3 x 16 cm. wydanie seryjne,
edytorskie, chiny lata 40-te XX wieku. 19 sztuk.
11  110000,,--

66. TTEEOO  ZZ  PPllAAnnSSZZAAmmII

Pejzaż
olej, płótno, 92 x 72 cm, sygn. na odwrocie: i. bru-
kwicka 
33  550000,,--

65. Izabela bbRRuuKKWWIIccOO (ur. 1934)
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Katedra na wawelu 
akwaforta, 40,5 x 27,5 cm, sygn. p.d.: K. dzieliń-
ski i l.d.: Katedra na wawelu
665500,,--

67.  jan Kazimierz DDZZIIEEllIIńńSSKKII (1894-1955)

orzeł w locie nad śnieżnym lasem
drzeworyt barwny, 38,8 x 25,9, sygn.: shoson, pie-
częć artysty shoson. wydawca: han ken sho yu
watanabe shozaburo, japonia.
33  000000,,--

70.  Ohara KKOOSSOOnn--SShhOOSSOOnn (1887-1945)

aKt męsKi 
akwaforta, 38,5 x 27,5 cm, sygn. l.d.: c. van loo;
p.d.: huquier …stan do konserwacji
22  220000,,--

69. carl van llOOOO

memores sPiegel
akwaforta, akwatinta, 31x 23,5 cm, sygn. l.d.: me-
mores spiegel 146/150, p.d.: natan gutman 42 
33  000000,,--

68. natan gguuTTmmAAnn (1898-1980)
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PoPiersie chłoPca (syn) 
brąz, odlew, wys. 43 cm, sygn. j. galica, odlew z 2010 r.
t.ross 2/6 
33  880000,,--  

75.  józef ggAAllIIccAA (1924-1985)

Portret damy 
technika mieszana, papier, 30 3 x 47,2 cm, sygn. p.d.:
szyszko 84 
660000,,--

71.  Władysław SSZZYYSSZZKKOO (ur. 1944)

Portret męsKi 
technika mieszana, papier, 26 x 37 cm, sygn. p.d.:
szyszko 65 
660000,,--  

72. Władysław SSZZYYSSZZKKOO (ur. 1944)

szkło Roletowe, szlify groszkowe z motywem kwiato-
wym, sygn. moser Karlsbad, wym. dł 19 cm, wys. 7 cm
11  770000,,--

74. nnAAccZZYYnnIIEE  SSZZKKllAAnnEE

srebro, pr 800, waga 771 g, dł. 38 cm, szer. 33,5 cm, niemcy
hannau, pocz. XX w.
44  330000,,--

73.  PPAATTEENN  AAżżuuRROOWWAA
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lity, czterostronny, technika – tkanina dwuosnowowa
i wielowątkowa, dł. 337,2 cm, szer. 31,1 cm. wytwór-
nia nieokreślona, XiX w.
1199  000000,,--

77. PPAASS  jjEEDDWWAAbbnnYY

tkanina w typie pasa kontuszowego,
osnowa z przędzy jedwabnej, wym.: 146,5
x 34,5 cm, buczacz, manufaktura artura
Potockiego 1905-1939
99  550000,,--

76. mmAAOOTTAA
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drewno, kość słoniowa, barwiona, dekoracja
stylizowana roślinna, plakieta metal złocony
z herbem rosji, 34 x 29 x 15 cm. chomo-
gory k/archangielska, rosja, ii poł. Xviii w. 
1155  000000,,--

78. OOSSEETTAA

skałkowych, lufa stalowa nie gwintowana, zamek skałkowy śródziem-
nomorski z zewnętrzną sprężyną główną, blacha srebrna, długość cał-
kowita 51 cm, lufy 33,2 cm, kaliber 14 mm. bałkany, Xviii/XiX w.
1144  550000,,--

79. PPAANN  PPIISSTTOOllEETTóóWW
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mechanizm kwadransowy, sygnowany laufer nr 087268, tarcza cySy
arabskie, z logo Rrmy laufer, obudowa drewniana w stylu art-deco,
niemcy, lata 30-te XX w.
11  550000,,--

81.  ZZEEggAARR  ggAAbbIInnEETTOOWWYY

nerka, na 4 giętych nogach łączonych
poprzeczką, konstrukcja sosnowa,
okleina mahoń, okucia mosiężne, ga-
leryjka, szyldy mosiądz, wys. 80 x
szer. 100 x gł. 60 cm, XiX/XX w.
77  000000,,--

82.  bbIIuuRRKKOO

klosz szklany, z trawionym ornamentem roślinno-geometrycznym, tło
amarant, wzór mleczno-biały, oprawa sztancowana blacha mosiężna
w motywy roślinne, zawieszenie na łańcuchu, wys. z zawieszeniem 90
cm, śr. 26 cm, austro-węgry, ok. 1900 r. 
44  880000,,--

80.  llAAmmPPAA  SSEEccEESSYYjjnnAA
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jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004) 57

Aleksander TTRROOjjKKOOWWIIccZZ (ur. 1916) 48

Antoni TTRRZZEESSZZccZZKKOOWWSSKKII (1902-1974) 6

józef  uunnIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948) 23

henryk uuZZIIEEmmbbŁŁOO (1879-1949) 53

Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950) 14

Zbigniew WWIIEERRccIIAAKK (1881-1950) 41

Emilia WWOOllFF--ŁŁuuccZZKKIIEEWWIIccZZ 8

Krystyna  WWRRóóbbllEEWWSSOO (1904-1944) 5

Feliks michał WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944) 38
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