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

iSSn 1429-6098

aUkCJa 165
28 Października 2017 r.

Kraków

Desa_165_okladka:Okladka  8-10-17  15:35  Strona 1



PP LL AA CC óó WW KK II   dd ee SS yy ::

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

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

Antykwariaty w innych miastach

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

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

deSA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, dorotheum, Nagel, drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

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

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

Antykwariaty w Krakowie

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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * 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 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  2233  ddoo  2277  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

zdjęcia i skład: Piotr Nosek
druk: drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

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

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

V-ce Prezes, dyrektor domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--dduuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Józef BBMMNNddTT (1841-1915), Lisowczycy – strzeLanie z łuku, poz. 28
Władysław SSzzeerrNNeerr (1836–1915), na gawędce, poz. 27

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

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

Patronat medialny

Desa_165_okladka:Okladka  8-10-17  15:35  Strona 2



DESA

AuKcjA
165

2288  ppaaźźddzziieerrnniikkaa  22001177  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

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

malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło
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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%  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 kXkoWski
akwarela, papier, 20,5 x 43,5 cm, niesygnowany. 
11..330000,,--

2. mmnn (XX w.)

Pejzaż śródziemnomorski
olej, płótno, tektura, 24,5 x 35,8 cm, sygn. p.d.: j. kirchner 1929. 
33..000000,,--  

malarka związana ze środowiskiem lwowskim, tworzyła  w technice olejnej, akwareli i pasteli. Tematem prac
były portrety, krajobrazy nadmorskie, widoki Bałkanów, morza Czarnego, Włoch. Prace wystawiała głównie
we Lwowie w TPsP (w latach 1921-30) oraz w krakowie w roku 1929. na wystawie pośmiertnej w roku
1933 wystawiono 166 prac artystki. Prace w zbiorach muzealnych muz. Historyczne w sanoku, Poznaniu.
Prace charakteryzują się dobra kompozycją, wyczuciem koloru i formy, szeroką plamą barwną.

1. józeMna KKIIRRcchhnnEERR (1890-1931)
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Pejzaż
olej, płyta, 26 x 34 cm, sygn. p.d.: Podsadecki. na odwrocie dedykacja:
Tadziowi olszewskiemu w dniu imienin k. Podsadecki kraków 1957.
33..000000,,--⦁

3. Kazimierz PPOODDSSAADDEEccKKII (1904-1970)

Pejzaż
olej, tektura, 22,5 x 31 cm, sygn. l.d.: józef Pochwalski 1947. 
44..000000,,--⦁

4. józef PPOOcchhWWAAllSSKKII (1888-1963)

malarz, fotogra\k, rysownik. studia arty-
styczne odbył w szkole Przemysłowej w krako-
wie. Przyjaźnił się z Peiperem i strzemińskim,
współpracował z awangardowym czasopis-
mem „zwrotnica", był członkiem grupy a. r. i
Praesens. W okresie międzywojennym upra-
wiał malarstwo abstrakcyjne, eksperymentował
w zakresie fotogra\i. Po aresztowaniu artysty w
1941 większość jego prac z lat 1926-1939
została zniszczona przez Gestapo. Po wojnie
był jednym z organizatorów zPaP w szczeci-
nie. Był artystą wrażliwym na prądy awangar-
dowe, we wczesnej twórczości ulegał wpływom
kubizmu, jego powojenne barwne pejzaże i
martwe natury nawiązują do osiągnięć postku-
bistycznych.

malarz i gra\k, studiował w wiedeńskiej aka-
demii w latach 1907–1912, następnie w mo-
nachijskiej asP. Początkowo uprawiał
malarstwo olejne tworząc pejzaże i portrety.
malował obrazy religijne dla kościołów w kra-
kowie, Proszowicach i Bogdanowie. stopniowo
w jego twórczości zaczęła dominować gra\ka.
Uprawiał różne techniki gra\czne: drzeworyt,
litogra\ę, akwatintę i mezzotintę.
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sŁoneCzniki
olej, płótno, 47,5 x 67,8 cm, sygn. p.d.: m. oracki-serwin 1971. 
44..880000,,--⦁

6. mieczysław SSEERRWWIInn--OOKKccKKII(1912-1978)

moTyW z ŁodyGoWiC
olej, płótno, 77 x 91,5 cm, sygn. l.d.: a. siwecki, 1955.
66..000000,,--⦁

5. Alojzy SSIIWWEEccKKII (1912-1988)

studia malarskie  w akademii sztuk Pięknych
w krakowie  w latach 1932-1937 w pracow-
niach prof. Wł. jarockiego i Fr. Pautscha, pogłę-
bione  w królewskiej akademii sztuk Pięknych
w rzymie. kierownik pracowni  rysunki wie-
czornego na krakowskiej asP  od roku 1945.
malował przede wszystkim pejzaże, sceny ro-
dzajowe, portrety; w okresie socrealizmu przed-
stawiał wnętrza zakładów pracy. Prace
wystawiał począwszy od 1945 roku na  wysta-
wach zbiorowych  związku Polskich artystów
Plastyków , salonach Tow. Przyjaciół sztuk
Pięknych oraz wielu innych miastach. Wyróż-
niany i dekorowany oznaczeniami państwo-
wymi za twórczość artystyczną. 

malarz, uczeń krakowskiej asP w pracowni
W. jarockiego i W. Weissa. Brał udział w
otwarciu salonu 1938 w warszawskiej zachę-
cie, gdzie zdobył brązowy medal. W 1939 r.
uczestniczył w wystawie zbiorowej w TPsP w
krakowie. malował głównie pejzaże, a także
portrety i martwe natury.
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WeneCja
akwarela, papier, 48 x 38,5 cm, sygn. l.d.: a. schmidt, Wene-
zia Porta della Carta. 
22..550000,,--

8. A. SScchhmmIIDDtt (XX w.)

Pejzaż Wiejski
akwarela, papier, 51 x 31,5 cm, sygn. l.d.: edmund Cieczkiewicz
(19)44.
33..880000,,--⦁

malarz, studia plastyczne odbywał w szkole sztuk Pięknych w
krakowie pod kierunkiem F. Cynka, W. Łuszczkiewicza oraz
L. Wyczółkowskiego. Po i wojnie światowej malował głównie
pejzaże z okolic Beskidu i Podhala. W twórczości artysty obok
pejzaży górskich spotyka się także widoki Polesia, Wołynia i
Puszczy Białowieskiej, ilustrował także książki i czasopisma
humorystyczne. Wystawiał we Lwowie i sosnowcu.

7. Edmund ccIIEEccZZKKIIEEWWIIccZZ (1872-1958)

Desa_165:Desa  8-10-17  10:51  Strona 6



7

PorTreT mężCzyzny z Fajką
olej, płótno, 63 x 51 cm, sygn. p.d.: Tomkiewicz, data nieczy-
telna. do konserwacji. 
55..000000,,--

Urodzony na Litwie polski malarz, uczeń akademii monachijskiej
oraz krakowskiej ssP. około 1876 zamieszkał na stałe w kra-
kowie, gdzie w latach 1880-89 brał udział w wystawach. jest
autorem Przeglądu krytycznego pierwszej wystawy sztuki polskiej
w krakowie 1887 r. najchętniej podejmował tematykę rodzajową,
osadzoną w polskich realiach.

9. Stanisław ttOOmmKKIIEEWWIIccZZ--WWOOYYnnEEKKOO (1859-1896)

akT męski
olej, tektura, 90 x 66 cm, sygn. p.d.: F. durzyński 1937. 
22..000000,,--  ⦁

10. F. DDuuRRZZYYńńSSKKII (1902-1969)
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marTWa naTUX z YWonem, 1963
olej, płótno, 60 x 80 cm, wystawiany: Wystawa retrospektywna z lat 1916-1972
Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych, Pałac sztuki, listopad 1972, poz. 59. 
66..550000,,--  

11. Romuald RREEgguułłAA (1894-1981)

marTWa naTUX z jaBŁYmi, 1952
olej, płótno, 77 x 66 cm, niesygn., wystawiany: Wystawa retrospektywna z lat 1916-
1972 Towarzystwa Przyjaciół sztuk Pięknych, Pałac sztuki, listopad 1972, poz. 37.
66..550000,,--

12. Romuald RREEgguułłAA (1894-1981)

studia malarskie  na krakowskiej asP w pracowni
L. Wyczółkowkiego, T. axentowicza i W. Weissa w
latach 1913-1918/19 , dyplom  ukończenia peł-
nych studiów w 1921 roku. obok twórczości arty-
stycznej ( malarstwo sztalugowe) zajmuje się
pracą pedagogiczną w szkolnictwie średnim, ogól-
nokształcącym , zawodowym. W latach 12947/8
podejmuje wykłady we zakresie  historii sztuki -
kostiumologi  i tkaniny artystycznej początkowo
na Wyższej szkole  sztuk Plastycznych, w W.
szkole aktorskiej w krakowie,a od 1949/50 na
akademi sztuk Pięknych  na Wydziale  Tkaniny
artystycznej, na studium konserwacji,studium
scenogra\i oraz na studium pedagogicznym. ( wy-
dział malarstwa). artysta bardzo czynny  zawo-
dowo, udział w wielu wystawach  ogólnopolskich i
lokalnych organizowanych przez TPsP, zachętę
przed  i po ii Wojnie swiatowej, BWa, zPaP.
równolegle z malarstwem sztalugowym uprawia
malarstwo monumentalne wykonując  szereg poli-
chromii  o tematyce \guralnej. Prace w zbiorach
muzealnych  i prywatnych, w kraju i zagranica.
Wielokrotnie nagradzany i oznaczany, m.in. za
szerzenie kultury plastycznej i wybitną pracę peda-
gogiczną. 
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PorT z Łodziami
Technika mieszana, tektura, 48,5 x 68 cm, sygn. p.d.: s. jaxa 1925. 
88..000000,,--  ⦁

13. Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952)

zaToY z żaGLóWYmi
olej, płótno, 60 x 82 cm, sygn. l.d.: z. Przebindowski.
44..000000,,--  ⦁

14. Zdzisław PPRRZZEEbbIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986)

malarz, wybitny marynista. kształcił się
w szkole rysunkowej w odessie. W latach
1882-1894 studiował w krakowskiej
ssP u Cynka, jabłońskiego i Łuszczkiewicza.
od 1894 kontynuował naukę w szkole
rysunku i malarstwa w monachium. Po
powrocie do kraju osiadł w krakowie.
Był członkiem warszawskiego TzsP.
najchętniej malował pejzaże, często nok-
turny, do jego ulubionych motywów nale-
żały widoki morskie. Uprawiał technikę
olejną, w latach międzywojennych posłu-
giwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

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 ma-
larstwo olejne i gra\kę. malował sceny
rodzajowe, pejzaże miejskie, widoki pod-
krakowskich wsi, portrety, akty, martwe
natury.
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zamyśLona
olej tektura, 68 x 97,5 cm, sygn. l.d.: Wlastimil Hofman 1923. 
4400..000000,,--  ⦁
studiował w ssP w krakowie w pracowni F. Cynka, j. stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i j. malczewskiego.
W latach 1899-1902 studiował w ecole des Beaux arts w Paryżu u j.L. Gerome’a. Był założycielem grup arty-
stycznych: Grupa Pięciu (1905), Grupa zero (1908). od 1911 roku był członkiem Towarzystwa artystów Pol-
skich „sztuka“. malował fantastyczno-symboliczne kompozycje z motywami ludowymi, sceny rodzajowe, portrety
i pejzaże. na jego sztukę ogromny wpływ wywarła twórczoć j. malczewskiego.

15.Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)
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WeseLe HUCULskie
olej, płótno, 97 x 137 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch. 
4499..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 Hagen-
bundu. malował sceny rodzajowe z Huculszczyzny, pejzaże, portrety.

16. Fryderyk PPAAuuttSScchh (1877-1950)
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TarG kWiaToWy
olej, płótno, 68,5 x 98 cm, sygn. p.d.: F. m. richter-reich.
88..775500,,--

F. m. richter-reich –artysta niemiecki; studiował w Lewin-Funke-schule w Berlinie. Później przebywał w amster-
damie i Haarlemie. Wiadomo także, że w 1934 był w dordrechcie. malował pejzaże, mariny, a także widoki miast
przedstawiające często targi rybne lub kwiatowe.

17. F.m. RRIIcchhttEERR--RREEIIcchh (1896-1950)
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na TarGU
olej, płótno, tektura, 48,5 x 68 cm, sygn. p.g.: F. Pautsch.
1100..000000,,--  ⦁

18. Fryderyk PPAAuuttSScchh (1877-1950)
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kWiaTy
olej, tektura, 13,2 x 23,4 cm, sygn. p.d.: Boznańska 1909. na odwrocie naklejki: 1. Towarzystwo Przyjaciół sztuk Pięknych w krakowie,
1909, nr 148 autor: olga Boznańska Paryż, kwiaty 2. salon sprzedaży dzieł sztuki przy T.s.P. w krakowie (plac szczepański 4)
nr 0354 oraz odręczna autorska przekreślona inskrypcja z podpisem olgi Boznańskiej. 
4499..000000,,--

olga Boznańska, polska artystka uznawana za przede wszystkim wybitną portrecistkę, w kompozycji „kwiaty” ukazała zarówno
swój kunszt w malowaniu martwych natur, jak i wysoką wrażliwość kolorystyczną. obraz charakteryzuje się przyciemnioną gamą
barwną zaakcentowaną miejscami jasnymi pociągnięciami pędzla. 
Po wstępnych lekcjach rysunku udzielanych przez matkę, kontynuowała naukę u k. Pochwalskiego i H. Lipińskiego. W latach 1886-1889
studiowała w monachijskiej akademii u k. kricheldorfa i W. durra. W 1898 r. przeniosła się na stałe do Paryża. należała m.in. do TaP
„sztuka" i Polskiego Towarzystwa Literacko-artystycznego w Paryżu. odznaczona została orderem Polonia restituta i ^ancuską Legią Ho-
norową. malowała głównie portrety, także kwiaty, martwe natury, wnętrza, pejzaże. najistotniejszym elementem jej twórczości był kolor.
Przejawiała wyraźne zamiłowanie do tonów chłodnych i szaro srebrzystych. subtelnie różnicowała tony, eliminując kontrast linii i konturu.

19. Olga bbOOZZnnAAńńSSLL (1864-1940)
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Przy kUCHni
olej, płótno, 36,2 x 48 cm, niesygnowany. W załączeniu opinia adama konopackiego.
6655..000000,,--
„Chcąc malować lud, trzeba go znać i kochać – te dwie rzeczy są konieczne i one ustrzegają artystę od przesady i trywialności”. słowa te opisują twór-
czość aleksandra kotsisa, który dużą część swojego dorobku artystycznego poświęcił kompozycjom stanowiącym krytykę nędzy wiejskiego ludu.
obraz „Przy kuchni” nawiązuje właśnie do tej tematyki. Płótno utrzymane jest w brunatnych barwach, główna scena rozjaśniona została przez wydo-
bycie postaci światłocieniem. jak pisano na temat kolorystyki dzieł kotsisa – „osiągniecia kolorystyczne dowodzą kunsztu artysty, potra\ącego w wą-
skiej gamie barwy oddać głębię i atmosferę sceny”. Przedstawienia tego typu w twórczości kotsisa zapoczątkowane zostały pod wpływem
siedemnastowiecznego malarstwa holenderskiego, które artysta podziwiał przede wszystkim podczas swoich studiów we Wiedniu. 

malarz krakowski, prekursor tendencji realistycznych w malarstwie lat 60. i 70. XiX w. swoje kształcenie rozpoczął w szkole sztuk Pięknych w kra-
kowie pod okiem W. k. sta_lera, W. Łuszczkiewicza i a. Płończyńskiego, gdzie zdobył opinię jednego z najzdolniejszych uczniów. dzięki uzyskanemu
stypendium w 1890 roku kontynuował edukację we Wiedniu na oddziale malarstwa historycznego. Początkowo częstym motywem w twórczości kot-
sisa były przedstawienia tatrzańskie podkreślające barwny folklor Podhala, następnie przeszedł do tematyki związanej z nędzą panującą w podkra-
kowskich wsiach. Wiele dzieł artysty obecnie znajduje się w polskich muzeach narodowych, w obiegu antykwarskim są rzadko spotykane.

20. Aleksander KKOOttSSIISS (1836-1877)
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Pejzaż zimoWy
akwarela, gwasz, papier, 19 x 30 cm, sygn. l.d.: j. Fałat.
1133..000000,,--

W latach 1869-1871 studiował w szkole sztuk Pięknych w krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej akademii u a. strahubera i j.L.
raaba. Wiele podróżował. W 1886 r. na zaproszenie cesarza Wilhelma ii wyjechał do Berlina, w 1893 r. został członkiem berlińskiej akademii sztuki. od
1895 r. dyrektor szkoły sztuk Pięknych w krakowie, którą przekształcił w nowoczesną akademię-był jej rektorem w latach 1905-1909. W 1910 osiadł na
stałe w Bystrej na śląsku. malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. Ulubiona techniką była akwarela, w której
osiągnął mistrzostwo. 

21. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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Pejzaż
olej, tektura, 39,5 x 30,5 cm, sygn. l.d.: Wojciech kossak 1937, na odwrocie: kochanej wnuczce mej Wojciech kossak, jurata 27/8/1939.
1100..000000,,--

syn i uczeń juliusza kossaka. studia w krakowskiej szkole sztuk Pięknych, w akademii monachijskiej oraz w Paryżu. W latach 1895-
1902 pracował dla Cesarza Wilhelma ii i dla dworu Franciszka józefa ii. W 1913 r. objął stanowisko profesora malarstwa w warszawskiej
szkole sztuk Pięknych. malarz scen batalistycznych i historycznych. Przedstawiał w obrazach polskich ułanów, szwoleżerów, legionistów na
tle wydarzeń historycznych. malował z upodobaniem i znawstwem konie.

22. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)
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dzieWCzyna W sTrojU LUdoWym
Pastel papier, 48,5 x 33,5 cm, sygn. l.d.: st. Górski. 
33..550000,,--  ⦁

studiował w szkole Przemysłowej w krakowie w pracowni j. Pankiewi-
cza i T. axentowicza. Wystawiał m.in. w TzsP w Warszawie. ma-
lował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże i studia portretowe górali.

23. Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)

odWróT
olej, sklejka, 41 x 30,5 cm, sygn. i dat. l.d.: jerzy kossak 1934.
1111..000000,,--  ⦁

syn Wojciecha, wnuk juliusza. malował obrazy o tematyce batalis-
tycznej, historycznej i rodzajowej. W twórczości niejednokrotnie na-
wiązywał do motywów opracowywanych przez ojca, m.in. czasów
księstwa Warszawskiego, napoleona i, Legionów, scen z wojny
1920 i ii Wojny światowej. jego ulubionym motywem był koń.
Temat obrazu należy do grupy dzieł poświęconych takim tematom
jak wiejskie sceny rodzajowe, wesela i między innymi polowania.
obraz namalowany  w stylu i kolorystyce charakterystycznym dla
późnego okresu twórczości jerzego kossaka. 

24. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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Pejzaż ze szTaFażem
olej, płótno, 19,6 x 25,8 cm, niesygnowany. Po konserwacji, płótno dublowane.
66..000000,,--

26. mmnn (XVIII w.)

PorTreT dzieCY
olej, deska mahoniowa, 36 x 30,5 cm, sygn. p.d.:
Piotr stachiewicz 1895. na odwrocie: a. ebese-
der, Wien, i. operning 9. do konserwacji. 
55..000000,,--

malarz, związany z krakowskim środowiskiem
artystycznym, wiceprezes tamtejszego TPsP
(1912-1918). W latach 1877-1883 kształcił się
w krakowskiej ssP, studia kontynuował w akade-
mii monachijskiej w pracowni o_o seitza. W 1886
podróżował po Włoszech, po powrocie osiadł w
krakowie. Uczył malarstwa na Wyższych kur-
sach dla kobiet im. a. Baranieckiego. najbardziej
znany z cykli religijnych i kompozycji alegorycz-
nych, malował również pejzaże i portrety młodych
kobiet, dzieci, posługując się techniką olejną i pas-
telami.

25. Piotr SSttAAcchhIIEEWWIIccZZ (1858-1938)

Desa_165:Desa  8-10-17  10:51  Strona 19



20

na GaWędCe
olej, płótno, 42,2 x 33,5 cm, sygn. p.d.: Władysław szerner.
6655..000000,,--

scena rodzajowa Władysława szernera ukazuje wojaka na koniu i stojącą obok niego kobietę w stroju ruskiej kniazini na tle małomiasteczko-
wych zabudowań w zimowym pejzażu. kompozycja ta pojawiała się często w twórczości malarza, który zmieniał w nich jedynie detale lub osa-
dzał w innych porach roku. 

edukację artystyczną rozpoczął od szkoły sztuk Pięknych w Warszawie u r. Hadziewicza, a. kamińskiego, C. Breslauera i m. zaleskiego. W
1865 roku kontynuował swoje studia na akademii monachijskiej. opracowania na temat szernera przede wszystkim opisują go jako bliskiego
przyjaciela józefa Brandta. W twórczości malarza szczególnie charakterystyczne są jego przedstawienia wojen szwedzkich, potyczek tatarskich,
pochodów lisowczyków i starć kozackich. malował również liczne sceny rodzajowe z krakowa i Huculszczyzny. 

27. Władysław SSZZEERRnnEERR (1836–1915)
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LisoWCzyCy – sTrzeLanie z ŁUkU   szkic do obrazu
olej, deska, 52,2 x 39,5 cm, sygn. l. d. : józef Brandt, po dużej konserwacji.
W załączeniu opinia o obrazie janiny zielińskiej i elżbiety Charazińskiej. 
222200..000000,,--

Lekka jazda konna zwana Lisowczykami sformowana została w roku 1615 przez pułkownika aleksandra józefa Lisowskiego. Brali oni udział w wielu po-
tyczkach zbrojnych, takich jak wojna polska-rosyjska czy walki z Turkami w latach 1620-1621, czym zyskali międzynarodową sławę. Formacja ta stała się
częstym motywem w malarstwie józefa Brandta, znanego ze swojego zamiłowania do malowania galopujących koni i wielopostaciowych scen z gatunku ba-
talistycznego. Przedstawiona kompozycja ukazuje pełne dynamiki popisy umiejętności Lisowczyków w strzelaniu z łuku do białego turbanu wbitego w zie-
mię na wysokim palu. W centrum, na gniadym koniu, znajduje się jeden ze strzelców ukazany w momencie napinania łuku. W tle widoczne są ujęte szkicowo
oddziały kawalerii. obraz jest niewykończonym szkicem do płótna z 1885 roku znajdującego się obecnie w zbiorach Fundacji kościuszkowskiej w nowym
jorku. jedna z wersji tej kompozycji eksponowana jest w muzeum narodowym w Poznaniu. 

jeden z najwybitniejszych polskich malarzy gatunku batalistycznego. za namową juliusza kossaka osiemnastoletni Brandt poświęcił się malarstwu. Począt-
kowo kształcił się w Paryżu w École des Beaux – arts, następnie w pracowni Leona Cognieta. W 1863 swoją edukację artystyczną kontynuował w mona-
chium w pracowniach 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. Brandt był wielokrotnie doceniany w środowisku artystycznym, o czym świadczą liczne medale i międzynarodowe nagrody. malar-
stwo artysty w szczególny sposób stanowi hołd dla historii Polski, polskich wojen i waleczności wojsk. Brand umiłował sceny pełne dramatycznych wydarzeń,
efektownych walk i polowań, przejawiających mistrzostwo artysty w malowaniu koni.

28. józef bbKKnnDDtt (1841-1915)
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zaCHód sŁońCa na UkXinie
olej, tektura, 17,5 x 21 cm, sygn. l.d.: jan stanisławski, na odwrocie pieczęć proweniencyjna „jan stanisławski ze spuścizny pośmiertnej”.
z podpisem janiny stanisławskiej.
7700..000000,,--

studiował w klasie rysunku W. Gersona w latach 1883-1885 w ssP w krakowie, a w latach 1885-1888 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 preze-
sem Towarzystwa artystów Polskich „sztuka". malował pejzaże, plakaty, projekty scenogra\czne.

29. jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907)
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PorTreT zamyśLonej koBieTy
kredka, akwarela, papier żeberkowy, 27 x 30 cm, sygn. p.d.: józef mehoffer.
5500..000000,,--

„kobiety naprawdę mają w sobie coś, co przynosi życie” – pisał malarz józef mehoffer, jeden z czołowych przedstawicieli sztuki młodej Polski, w którego
twórczości postaci kobiece zajmują szczególne miejsce. kobieta ukazana została w półpro\lu, z odsłoniętymi ramionami, opierając dłoń o brodę w geście za-
myślenia. 

studiował w ssP w krakowie u j. matejki, W. Łuszczkiewicza. W latach 1891-1896 w École nationale des Beaux-arts u L. Bonnata, w École nationale
des arts decoratifs i académie Colarossi u G. Courtoisa i j. Blanca. od 1905 roku był profesorem asP w krakowie. Był twórcą witraży kolegiaty św. miko-
łaja we Fryburgu. malował portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, kwiaty, sceny symboliczne, polichromie, witraże. Projektował plakaty, tkaniny, meble, dekora-
cje teatralne, ilustracje.

30. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)
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GęsiarY
akwarela, papier, 33 x 27 cm, sygn. l.d.: kozakiewicz 914.
na odwrocie atest dr. kazimierza Buczkowskiego z dnia
16.06.1942 r. obraz do konserwacji. 
44..550000,,--

malarz, uczeń krakowskiej ssP w pracowniach s. szynalewskiego
i W. Łuszczkiewicza. Uczestniczył w Powstaniu styczniowym,
za co był więziony. studia kontynuował w akademii wiedeńskiej
oraz w monachium. Po powrocie do kraju zamieszkał w
Warszawie, a następnie w szczawnicy. malował sceny historyczne,
głównie powstańcze, a także kompozycje rodzajowe osadzone
w realiach polskiej wsi oraz portrety i pejzaże.

31. Antoni KKOOZZAAKKIIEEWWIIccZZ (1841-1929)

marTWa naTUX z FioŁkiem aLPejskim
olej, płótno, 100 x 75 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1962. Wystawiany:
kocioł artystyczny kraków 1962.
66..000000,,--  ⦁

studiowała w Państwowym instytucie sztuk Plastycznych w
krakowie u H. Uziembło w latach 1935-39 oraz w krakow-
skiej akademii sztuk Pięknych w pracowniach W. jarockiego,
e. eibischa i H. rudzkiej-Cybis w latach 1945-50. od 1945
roku jest członkiem zPaP. Brała udział w kilkudziesięciu wy-
stawach zbiorowych (w tym ogólnopolskich), kilku indywi-
dualnych. W 1976 r. wystawiała swoje prace w Lyonie, gdzie
prezentowano współczesne malarstwo polskie. obrazy romany
Lipeż zakupywane były przez ministerstwo kultury i sztuki
do zbiorów państwowych. Prace jej znajdują się w zbiorach pry-
watnych w Polsce i za granicą (m.in. niemcy, Holandia, Fran-
cja, Usa, japonia).

32. Romana llIIPPEEżż (1917-2003)
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kośCióŁ mariaCki
olej, płótno, 85 x 69,5 cm, sygn. p.d.:j. Bukowski
33..880000,,--

malarz, gra\k, studiował w krakowskiej ssP u T. axentowicza,
j. malczewskiego i L. Wyczółkowskiego, naukę uzupełniał w
szkole gra\cznej w monachium, oraz w Paryżu u Grasseta. Był
członkiem sztuki, Towarzystwa Polska sztuka stosowana,
kierownikiem artystycznym fabryki witraży żeleńskiego, profe-
sorem w szkole Przemysłu artystycznego w krakowie. jest au-
torem wielu polichromii kościelnych, witraży, uprawiał gra\kę
użytkową, projektował kilimy, meble, zajmował się gra\ką
książkową.

33. jan bbuuKKOOWWSSKKII (1873-1943)

Park
olej, płótno dublowane, 85 x 62,5 cm, sygn. l.d.: marceli 
nałęcz dobrowolski 1905. 
44..550000,,--  ⦁

studiował w krakowie u j. malczewskiego, L. Wyczółkowskiego
i j. mehoffera. Był historykiem sztuki, malarzem i gra\kiem. ma-
lował głównie pejzaże, portrety pastelowe, obrazy religijne.

34. marceli nnAAłłęęccZZ  DDOObbRROOWWOOllSSKKII (1876-1959)
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marTWa naTUX z różami
olej, tektura, 48,5 x 68 cm, sygn. l.d.: a.karpiński.
1177..000000,,--  ⦁
studia w latach 1891-1899 w krakowskiej ssP u F. Cynka, i. jabłońskiego, W. Łuszczkiewicza
i L. Wyczółkowskiego oraz azbego w monachium (1903 r.). W latach 1904-1907 kontynuował
naukę w asP w Wiedniu u k. Pochwalskiego, w Paryżu w academie Willi (1908-1912) oraz w 1922 r.
w academie Collarossi. Członek krakowskiego Towarzystwa artystów Polskich „sztuka" i warszaw-
skiego Towarzystwa zachęty sztuk Pięknych. Popularność zdobył dzięki przedstawieniom martwych
natur i portretów kobiet. Był członkiem m.in. TPsP w krakowie, wiedeńskiej „secesji". W latach 1918-
1927 został wiceprezesem TPsP w krakowie. Głównym tematem jego prac były portrety, sceny rodza-
jowe, widoki miejskie głównie monachium i Paryża oraz martwa natura z motywem kwiatowym.

36. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961) 

sTaróWY
olej, tektura, 35 x 63,5 cm, sygn. p.d.: T. Cieślewski.
99..550000,,--  ⦁

35. tadeusz ccIIEEŚŚllEEWWSSKKII (1870-1956)

ojciec Tadeusza Cieślewskiego – gra\ka i kry-
tyka sztuki. Uczył się malarstwa w warszawskiej
szkole rysunkowej u W. Gersona i kauzika.
Lata 1895-1896 spędził w Paryżu studiując
w academie Vi_i oraz u e. aman-jeana i r.
Collina. W 1898 r. otrzymał srebrny medal
za serię pocztówek o tematyce warszawskiej.
W latach 1928 i 1951 otrzymał nagrodę
miasta Warszawy. malował techniką olejną,
temperą, gwaszem, pastelami i akwarelą. Tema-
tem jego prac były pejzaże, portrety, martwe na-
tury, jednak najczęściej malował architekturę
i zabytki Warszawy. jego prace można oglą-
dać m.in. w muzeum narodowym Warszawy,
Poznania oraz w muzeum narodowym m.st.
Warszawy.
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żeBXk sTUdiUm akWareLoWe
Papier, akwarela, 94 x 52 cm, sygn. p.d.: j. Fałat, Bystra 1918, na odwrocie naklejka: salon
sprzedaży dzieł sztuki, pl. szczepański 4.
3366..000000,,--

jeden z najwybitniejszych polskich malarzy akwarelistów przełomu XiX/XX w. W latach
1869-1871 studiował w szkole sztuk Pięknych w krakowie, a następnie w latach 1875-
1880 w monachijskiej akademii u a. strahubera i j.L. raaba. W 1886 r. na zaproszenie cesa-
rza Wilhelma ii wyjechał do Berlina. W 1893 r. został członkiem berlińskiej akademii sztuki.
od 1895 r. dyrektor szkoły sztuk Pięknych w krakowie, którą przekształcił w nowoczesną
akademię, której był rektorem w latach 1905-1909. W 1910 osiadł na stałe w Bystrej na
śląsku. malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety.
Ulubioną techniką, którą doprowadził do mistrzostwa, była akwarela.

37. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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zaCzaroWane miasTo ii
Papier, cliche-verre, 16,8 x 22,3 cm, sygn. p.d.: B. schultz. 
8822..000000,,--

artysta gra\k malarz, rysownik, krytyk literacki, pisarz żydowskiego pochodzenia. znany głównie jako autor dwóch tomów poetyckiej prozy: sklepy cyna-
monowe (1934) i sanatorium pod klepsydrą (1937). Wcześniej z powodzeniem uprawiający twórczość plastyczną (w obu dziedzinach był samoukiem).
Podejmowanych studiów politechnicznych we Lwowie i Wiedniu nie ukończył. W rzadko stosowanej technice gra\cznej cliche’- verre wykonał m.in. serię rycin
o tematyce sadomasochistycznej „Xsięga Bałwochwalcza” (1920-1922). Prace ze wspomnianej teki wysoko ocenił stanisław ignacy Witkiewicz zaliczając
autora do grona „demonologów”. Ukazują one najczęściej, w sposób groteskowy, kobiety panujące nad mężczyznami, którzy godzą się ze swoją rolą istot po-
niżonych i podrzędnych, adorują kobiety na wszystkie możliwe sposoby. kobiecy sadyzm powiązany jest tutaj z masochizmem. Pozostawił po sobie kilkaset
różnych prac rysunkowych o rozmaitym przeznaczeniu i charakterze. z prac olejnych artysty zachowanych do dnia dzisiejszego znana jest jedyna kompozy-
cja „spotkanie żydowskiego młodzieńca i dwie kobiety w zaułku miejskim” (1930); poziomem artystycznym, dojrzałym warsztatem malarskim (modelu-
nek brył, operowanie przestrzenią, koloryzm), z wpływami niemieckiego ekspresjonizmu, formizmu, surrealizmu notuje się Bruno schulza jako jednego z
najciekawszych malarzy okresu międzywojennego XX wieku.

38. bruno SScchhuullttZZ (1892-1942)

Desa_165:Desa  8-10-17  10:51  Strona 28



29

sCena We WnęTrzU
ołówek, papier, 21 x 13,5 cm, sygn. l.d.: j.m., na odwrocie szkic postaci.
66..000000,,--

W latach 1852-1858 studiował w krakowskiej ssP u W.k. sta_lera i W. Łuszczkiewicza. naukę kontynuował w monachium w latach 1859-1860 u H.
anschütza oraz w akademii w Wiedniu u C. rubena (1860 r.). od 1873 r. był dyrektorem ssP w krakowie, a w 1887r. został docentem h.c. Uniwersytetu
jagiellońskiego. otrzymał wiele nagród i wyróżnień m.in. złoty medal w Paryżu w 1865 r. i złoty medal i klasy na Wystawie światowej w Wiedniu w 1867 r.
i berło wręczone mu przez Władze krakowa w 1878 r. na znak panowania w sztuce. odbył wiele podróży m.in. do Paryża, Wiednia, Turcji, Węgier i Włoch.
od połowy lat 50-tych tworzył głównie obrazy z dziejów ojczystych, poprzedzone wnikliwymi studiami historycznymi i zabytkoznawczymi. jego obrazy to
w większości ogromnych rozmiarów kompozycje o wielkiej sile wyrazu, które cechuje połączenie realistycznej obserwacji i dokumentalnej ścisłości szczegółów
z przejaskrawioną gestykulacją i dynamicznymi układami kompozycyjnymi całości obrazu. jego obrazy przesycone głębokim patriotyzmem, ukazały pol-
skiemu społeczeństwu wizje przeszłości i odegrały dużą rolę w umocnieniu świadomości narodowej. opinia p. małgorzaty Buyko.

39. jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893)
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sTajnia W YXsinie na WoŁyniU
ołówek, kredka, papier, 33,5 x 47,5 cm, sygn. p.d.: W.Wodzinowski (karasin) 25 Vii 916.
22..000000,,--  

41. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)

śmierć e. demBoWskieGo
akwarela, papier, 44 x 57,5 cm, sygn. p.d.: T. korpal.
22..550000,,--  ⦁

malarz, pedagog, poeta, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym. kształcił się w krakowskiej
asP. Był członkiem organizacji narodowo-niepodległościowych. służył w Legionach Polskich. malował
portrety, sceny rodzajowe, kompozycje alegoryczne, zajmował się polichromią, ilustracją książkową. za-
równo ojciec artysty michał stefan, jak i brat aleksander byli rzeźbiarzami.

40. tadeusz KKOORRPPAAll (1889-1977)

W latach 1880-1881 studiował w klasie ry-
sunkowej w Warszawie u Wojciecha Gersona,
a w latach 1881-1889 w ssP w krakowie u
i. jabłońskiego, j. matejki, F. Cynka i L. Löffera.
naukę kontynuował w latach 1889-1892 w
monachium u a. Wagnera. Był kilkakrotnie
nagradzany m.in. w 1894 r. otrzymał
srebrny medal na wystawie w Chicago. Tema-
tem jego prac były głównie sceny rodzajowe,
portrety, obrazy religijne i alegoryczne. zmarł
w krakowie w 1940 roku.
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sTUdiUm PosTaCi męskiej
Pastel, ołówek, papier, 45 x 29,5 cm, sygn. p.d.: józef mehoffer.
33..000000,,--  

43. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

sTUdiUm PosTaCi
ołówek, papier, 16,5 x 11,5 cm, sygn. p.d.: j. malczewski. 
33..000000,,--

studiował w ssP w krakowie. od 1872 r. u W. Łuszczkiewicza, F. szy-
nalewskiego, H. Grabińskiego, a nieco później u j. matejki. W roku aka-
demickim 1876-1877 studiował u e. Lehmana w ecole des Beaux-art w
Paryżu. We wczesnej fazie twórczości malował realistyczne sceny zwią-
zane z martyrologią Polaków po 1863 roku. Po 1890 r. ukształtował się
symbolizm w twórczości artysty i powstają malowane w tej konwencji
portrety, autoportrety i kompozycje rodzajowe.

42 .jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

GŁoWa
ołówek, papier, 28 x 19 cm, sygn. p.g.: 11.Xi.80 Panek. 
775500,,--  ⦁
studia asP kraków 1945-48 w pracowni e. eibischa i a. Pronaszki.
1967-68 wykładowca asP w krakowie. Tematyka: kompozycje rodza-
jowe-formy abstrakcyjne. Uprawiał malarstwo, rysunek, gra\ka-drzeworyt.

44. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)
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LaTo
olej, płótno, 74 x 54 cm, sygn. na odwrocie: k. mikulski  kraków 88. 
5555..000000,,--

malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza i kazimierza sichul-
skiego. następnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej o\cjalnie kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w la-
tach 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 przewodzącego im Tadeusza kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (kraków 1948-49, Warszawa 1957
i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem „Cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego
Teatru Lalki i maski „Groteska" w krakowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.

45. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII  (1918-1998)
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komPozyCja
olej, płótno, 53,5 x 72 cm, sygn. p.d.: Lenica, oraz na odwrocie: a Lenica Warszawa 1971. 
3388..000000,,--  ⦁

Lenica od 1955 roku tworzył dzieła, w których można doszukać się połączenia surrealizmu oraz abstrakcjonizmu. istotnym dla inter-
pretacji nie\guralnych dzieł Lenicy jest fakt, iż odebrał on wykształcenie muzyczne. 
malarstwa i rysunku uczył się prywatnie w pracowniach artura Hannytkiewicza i Piotra kubowicza. W latach 30-tych malował ob-
razy pod wpływem kubizmu, później surrealizmu. W 1947 r współtworzy grupę awangardy 4F+r /farba, forma, fantastyka, faktura
+ realizm/. autor pierwszej polskiej pracy z nurtu informel - Farby w ruchu - tempera, 1949. Członek Grupy krakowskiej. W okresie
socrealizmu w o\cjalnym nurcie sztuki propagowanej przez państwo. Po 1956 powrócił do informelu, z czasem powrócił do surrea-
lizmu wypracowując własny styl - wirujących, kolorowych, niekiedy kaligra\cznie opracowanych form i charakterystyczne, indywi-
dualne techniki.

46. Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977)
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marTWa naTUX ze szkLanymi naCzynYmi
olej, płótno, 40 x 50 cm, sygn. środek: 1976-77/ martwa natura ze szklanymi naczynkami / Bereźnicki. 
88..550000,,--  ⦁

dyplom gdańskiej PWssP otrzymał w 1958, w pracowni stanisława Teisseyre`a. od 1958 r pracuje w tej uczelni, od
1982 r. prowadzi własną pracownię malarstwa. od 1984 r jest profesorem. autor „martwej natury z kartami i czaszką","
martwej natury z różami", cyklu „zdjęcia z belkowań", dzieł zawierających aluzje do kompozycji holenderskich malarzy
XVii wieku, oraz malarstwa o dawnym, gdańskim rodowodzie. artysta malujący przede wszystkim archaizowane martwe
natury, w dawnym klimacie utrzymane sceny alegoryczne, mitologiczne i portrety o stonowanym kolorycie i meta\zycznych
korelacjach literackich. W latach 90-tyvh powstała seria różowo-brązowych martwych natur.

47. Kiejstut bbEERREEźźnnIIccKKII (ur. 1935)
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jaWorzynY
Tusz, papier, 27 x 41 cm, sygn. l.d.: jaworzynka 3 Viii 2003/ s. młodożeniec.  
22..000000,,--  ⦁

48. Stanisław mmłłOODDOOżżEEnnIIEEcc (ur. 1953)

marTWa naTUX
olej, płótno, 73 x 81 cm, sygn. p.d.: joniak 98; na odwrocie napis juliusz joniak
martwa natura z różami 98 73 x 81 cm 1998
1111..000000,,--

49. juliusz jjOOnnIIAAKK (ur. 1925)

Urodzony w 1953 roku w Warszawie, od
1984 roku mieszka w nowym jorku. Wy-
wodzi się z rodziny o wielopokoleniowej tra-
dycji artystycznej – wnuk poety, syn i brat
malarzy. W latach 1972-78 studiował na
Wydziale malarstwa akademii sztuk
Pięknych w Warszawie, w pracowniach
profesorów michała Byliny i jacka sienic-
kiego (dyplom). W 2010 roku związał się z
domem aukcyjnym abbey House s.a.

jego twórczość łączy wiele rozmaitych tech-
nik i form artystycznych, jest malarską kro-
niką miasta będącego w nieustannym ruchu.
Przestrzeń nowego jorku, jego mieszkańcy,
energetyczny klimat i atmosfera miasta to
wielka inspiracja dla malarza.

Urodził się w 1925 r. we Lwowie. studiował
na krakowskiej asP w pracowniach j.
Fedkowicza i C. rzepińskiego. jest profe-
sorem krakowskiej asP. Brał udział w wys-
tawach w Berlinie, Helsinkach, atenach,
montrealu i in. Wyróżniony został nagrodą
miasta krakowa i najwyższym – złotym
medalem TPsP. jest także honorowym
członkiem académie europeénne des arts
w Paryżu. jego malarstwo zaliczane jest do
nurtu sztuki metaforycznej, której podstawą
jest zawsze konkretne przedstawianie
rzeczywistości.

Desa_165:Desa  8-10-17  10:52  Strona 35



36

saHaX – TXVersÉe dU deserT
Technika mieszana, deska, 89 x 80 cm, sygn. p.d.: kor-
czowski, l.d.: sahara, na odwrocie: korczowski
1999/2000, sahara - Traversée du desert, korczowski,
wystawiany Galeria sztuki BWa krosno, maj 2014,
Traversée du desert, Galeria Floriańska 22, 2016. 
44..000000,,--

W 1978 ukonczyl krakowską asP w pracowni prof. W. kunza.
debiutował na festiwalu „nowa ruda" w 1974 roku z per-
formance „Biały rower" jako hommage dla marcela du-
champ'a. W 1980 osiedlił się w Paryżu, gdzie mieszka do
dziś. W Paryżu w 1985 otrzymał dyplom Państwowej Wy-
ższej szkoły sztuk Plastycznych (Beaux-arts) w pracowni
a. Hadada. za swoja działalność artystyczna został wyróż-
niony w 1986 roku nagroda rady regionu ile-de-France.
W latach 1986-1995 regularnie przebywał i wystawiał w
nowym jorku gdzie w 1988 otrzymał stypendium Fundacji
Pollock-krasner. W pracach korczowskiego różnokolorowe
farby grubo i nieregularnie pokrywają płótno. artysta na-
kłada je gwałtownymi, spontanicznymi pociągnięciami,
jakby wynikającymi z impulsów wewnętrznych, które potę-
gują wrażenie ekspresji obrazu. Często nadmiar użytej farby
spływa po powierzchni obrazu, tworząc pionowe, chaotyczne
i nieregularne linie. Te „nieprzewidziane" strugi pogrubiają
jeszcze gęsta, zawiesista fakturę płócien.

51. bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

UsTUP zakoPane
akryl, płótno, 64 x 53 cm, sygn.: p.d. st. Batruch, na od-
wrocie: st. Batruch Ustup zakopane, akryl/płótno, 1985.
11..990000,,--  ⦁

malarz, profesor zwyczajny, wieloletni wykładowca asP
w krakowie. studia na wydziale malarstwa na krakow-
skim asP, dyplom w pracowni Hanny rudzkiej-Cybis.
Brał udział w ponad stu wystawach zbiorowych w kraju i
za granicą. zorganizował ponad czterdzieści wystaw indy-
widualnych. jego prace znajdują się w zbiorach muzeal-
nych oraz kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
Ważne miejsce w jego twórczości zajmuje człowiek, który
pojawia się zarówno w przedstawieniach portretowych,
jak i scenach rodzajowych. jego malarstwo charakteryzuje
doskonałe wyczucie koloru i plamy barwnej, oraz umiejęt-
ność uchwycenia atmosfery czarów współczesnych.

50. Stanisław bbAAttRRuucchh (1935-2015)
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BiLBord 1
akryl, pastel, gra\t na płycie, 70 x 100 cm, sygn. l.d.:
maciej majewski 2017.
33..550000,,--

studia na Wydziale Gra\ki asP w Warszawie.
dyplom w 1988 r. w pracowni gra\ki warsztatowej
prof. r. artymowskiego. aneks do dyplomu z malar-
stwa w pracowni T. Pągowskiej. stypendysta minister-
stwa kultury i sztuki w 1989 r. Udział w wielu
wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za
granicą. Twórczość w zakresie: gra\ka warsztatowa,
malarstwo, pastel, rysunek. mieszka i pracuje w rzeszowie.

52. maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963)

BiLBord 2
akryl, pastel, gra\t na płycie, 70 x 100 cm, sygn. l.d.:
maciej majewski 2017.
33..550000,,--

53. maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963)

BiLBord 3
akryl, pastel, gra\t na płycie, 70 x 100 cm, sygn. l.d.:
maciej majewski 2017.
33..550000,,--

54. maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963)
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z cyklu: maŁe symPTomy – PrzeGięCia ii
olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: Lewczuk 04 oraz na od-
wrocie Lewczuk 04 – na blejtramie autorski opis: z cyklu
„małe symptomy” – „Przegięcia ii”, olej płótno. 2004 rok.
50 x 40 cm. 
33..550000,,--

sławomir Lewczuk – (ur. 1938 w Czerkasach na Woły-
niu) studiował na Wydziale architektury Politechniki kra-
kowskiej oraz w pracowni prof. krchy na Wydziale
malarstwa akademii sztuk Pięknych w krakowie (1957-
1965). zajmuje się malarstwem, gra\ką, rysunkiem i sceno-
gra\ą. autor wielu wystaw indywidualnych. Brał udział
w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w Polsce i zagra-
nicą. Laureat 25 nagród i wyróżnień. W 2009 roku nomi-
nowany do nagrody im. Witolda Wojtkiewicza. mieszka
w krakowie.

56. Sławomir llEEWWccZZuuKK (ur. 1938)

akTorY
olej, sklejka, 44 x 36 cm, opisany na odwrocie: aktorka -
Wa. / 1974/ adam/niemczyc. Pieczątka desa dzieła
sztuki i antyki, Galeria nowy świat, Warszawa. 
55..000000,,--  ⦁

malarz i gra\k. Urodzony we Lwowie. studiował na Uni-
wersytecie jana kazimierza. W czasie wojny przebywał w
Budapeszcie, gdzie rozpoczął studia malarskie, zakończone
dyplomem akademii w krakowie w 1948 r. W 1949 r.
uzyskał tytuł doktora historii sztuki na Uniwersytecie jagiel-
lońskim. Wystawia od 1958 r. (Warszawa), miał też wiele
wystaw indywidualnych za granicą, m.in. w Galerie zak w
Paryżu (1961), Cassel Gallery w Londynie (1963), Bodley
Gallery w nowym jorku.

55. Adam nnIIEEmmccZZYYcc (1914-2009)
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komPozyCja
Technika mieszana, drewno, szkło, metal, 44 x 22 cm, sygn. l.d.: st.
Wałach i p.d.: 1969 r., wystawiany: BWa kraków 1969. 
22..000000,,--  ⦁

W latach 1932-35 uczył się w Pssz i Przemysłu artystycznego, w
1938 rozpoczął studia w asP w krakowie, w latach 1941-43 uczył
się w kunstgewerbeschule, w 1945 powrócił na asP w krakowie.
jego twórczość obejmowała malarstwo sztalugowe, monumentalne
świeckie i religijne oraz gra\kę. Początkowo malował obrazy realis-
tyczne, następnie w duchu socrealizmu i wreszcie we własnym, indy-
widualnym stylu wyrażającym się fakturowością, syntezą postaci i
przedmiotów.

57. Stanisław WWAAłłAAcchh (1919-1983)

żUk szCzęśCia
metal, technika własna, 23 x 39 cm.
55..770000,,--  ⦁
W 1954 ukończył Wydział malarstwa asP w krakowie. Był uczniem m.in. prof.
Wojciecha Weissa i zbigniewa Pronaszki. Uprawiał malarstwo, rzeźbę, gra\kę.
swoje prace prezentował na ponad 50 wystawach indywidualnych, oraz uczestni-
czył w przeszło 150 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą . Był pracowni-
kiem naukowym i wykładowcą asP w krakowie. W 2009 roku z okazji 60-lecia
nowej Huty zaprezentowano w nowohuckim Centrum kultury monogra\czną
wystawę prac artysty. kilkadziesiąt jego dzieł posiada muzeum Historyczne w
sanoku. 
reprezentuje oryginalną sztukę z pogranicza ludowej baśniowości, kombinacji
znalezionych przedmiotów i biologicznej fantastyki. jego montażowe rzeźby i
płaskorzeźby ze złomu oraz gra\ki, odbijane z matryc odpadów po sztancowa-
niu, składają się na sugestywny świat artystycznej wizji. Wystawiał prace w kraju i
za granicą głównie w szwecji, Belgii, Francji, najczęściej w krakowie, nowej Hucie
i w sanoku. od 1977 r. współpracował z muzeum sztuki Lubuskiej w zielonej
Górze, gdzie do dziś znajduje się jego galeria autorska. jego prace znajdują się w
zbiorach publicznych i prywatnych w Polsce, Czechach, Węgrzech, niemczech,
danii, szwajcarii, Francji, norwegii, szwecji, izraelu, Usa i kanadzie.

58. marian KKRRuuccZZEEKK (1927-1983)

Desa_165:Desa  8-10-17  10:52  Strona 39



40

FaLa, 2015
olej, sklejka, 48 x 66 cm, sygn. p.d.: j. szpyt, opisany na odwrocie: Fala 2015, janusz szpyt, 48 x 66. 
66..000000,,--

60. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

PodGórze
olej, płótno, 79 x 66,5 cm, sygn. p.d.: jan świderski, na odwrocie adnotacja autorska: jan świderski
Podgórze olej 1995.
66..000000,,--

malarz, studia akademia sztuk Pięknych w krakowie i Państwowa szkoła sztuk zdobniczych i
Przemysłu artystycznego w Poznaniu (1930-1939). kierownik katedry malarstwa i rysunku na
Wydziale Gra\ki asP w krakowie. Bardzo czynny zawodowo, uznany pedagog (udział w 160 wy-
stawach indywidualnych i zbiorowych).

59. jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)
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sPrzedaWCa środY na odCiski
Linoryt, papier, 27 x 29,5 cm, sygn. p.d.: zb. Łoskot wwa 62. 
665500,,--  ⦁

malarz, gra\k ilustrator, autor monumentalnych  realizacji w wielu
świątyniach  całej Polski. Uczeń zbigniewa Pronaszki, dyplom
ukończenia studiów  w 1954 roku. Współautor  i uczestnik Wystaw
sztuki sakralnej i religijnej, wielu wystaw z krajowych i zagranicz-
nych; prace w zbiorach m.in. muzeum Watykańskie, muz. Wojska
Polskiego Warszawa, muz. szczecin, Poznań, zbiory ks. Palotynów
w rzymie itd. Współzałożyciel grupy poetycko-artystycznej „sztuka i
naród”  o pro\lu  narodowo-katolickim podczas okupacji niemiec-
kiej. Członek zPaP, Członek Prymasowskiej rady ds. Budowy
kościołów. 

62. Zbigniew łłOOSSKKOOtt (1922-1997)

konik
olej, tektura, 60 x 40 cm, sygn. p.d.: j. szpyt, opisany na odwrocie:
janusz szpyt, konik, 2016.
44..000000,,--

studia w asP w katowicach (Wydział Gra\ki) oraz w krakowie
(Wydział malarstwa) w latach 1979-83. Członek Grupy Trzech
Tercet nadęty (janusz szpyt, Piotr naliwajko, Leszek żegalski).

61. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)
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Tempera, deska z kowczegiem, 71,5 x 39 cm, rosja XViii w. Po kon-
serwacji.
1133..000000,,--

izajasz – jeden z wielkich proroków starego Testamentu. W ikonosta-
sie wizerunek izajasza umieszczony jest w czwartym rzędzie zawiera-
jącym ikony starotestamentowych proroków i ojców kościoła.

65. IKOnA PROROK IZAjASZ

Tempera, deska z kowczegiem, 71 x 39,3 cm, rosja XVii w. Po kon-
serwacji 
1133..000000,,--

Filip – jeden z dwunastu apostołów. Brat Pawła i andrzeja. Podróżo-
wał po Galilei, Grecji, syrii i azji mniejszej głosząc tam ewangelię.
święty kościoła Wschodniego i zachodniego. W ikonostasie przedsta-
wienie św. Filipa występuje w rzędzie deesis. deesis jest wyobrażeniem
tronującego Chrystusa w asyście matki Boskiej i jana Chrzciciela.
rząd ten uzupełniony jest wizerunkami apostołów i świętych. 

64. IKOnA APOStOł FIlIP

olej, blacha cynkowa, 30,5 x 23,2 cm, XiX w. 
44..550000,,--

63. mADOnnA bOSL POcIESZEnIA
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oWieCzY
Brąz patynowany, piaskowiec, wys. 31 cm.
44..000000,,--

rzeźbiarz, medalier, malarz, rysownik. studia w
krakowskiej asP, gdzie kształcił sie pod kierun-
kiem X. dunikowskiego. dyplom uzyskał w 1956
roku. profesor akademii sztuk Pięknych w krakowie,
członek Polskiej akademii Umiejętności. od
ponad pięćdziesięciu lat bierze udział w wysta-
wach zbiorowych i indywidualnych w Polsce i za
granicą. Bronisław Chromy jest twórcą niezwykle
uniwersalnym. W jego dorobku znajdują się za-
równo monumentalne pomniki i duże rzeźby ple-
nerowe, wśród których wymienić można smoka
Wawelskiego znad Wisły, „Fontannę grajków“ z
Placu Wolnica, „sowy“ z plantów, „owieczki“ ze
skweru przed akademią rolniczą, jak i niewielkie
statuetki czy medale. W marcu 2009 roku prof.
Bronisław Chromy został Laureatem złotego
medalu „zasłużony kulturze Gloria artis“.

66. bronisław cchhRROOmmYY (1925-2017)

akWarioWe WeLonki
Brąz patynowany, kamień otoczak, wys. 30 cm.
55..550000,,--  

67. bronisław cchhRROOmmYY (1925-2017)
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TXnsPozyCja ii, z cyklu: krajobrazy, 1979 r.
Blacha stalowa, 98,5 x 91 cm, na odwrocie naklejka autorska. 
1155..000000,,--

absolwent Państwowego Liceum Technik Plastycznych im. antoniego kenara w zakopanem. studia w krakowskiej asP w pracowni
Wandy ślędzińskiej na Wydziale rzeźby, dyplom (1962) oraz w pracowni z. Chudzikiewicza na Wydziale Form Przemysłowych, dy-
plom (1965). asystent na Wydziale Form Przemysłowych asP w krakowie (1964-1969).
Laureat wielu nagród, m.in. ,,rzeźba roku" – i nagrody (1971, 1972 i 1983),  iii nagrody (1967, 1970 i 1974), wyróżnienie (1969).
realizator rzeźb monumentalnych i pomników m.in. rzeźby do \lmu polskiego „Faraon” (1964),  rzeźby plenerowej w Parku krakow-
skim (1974), rzeźby plenerowej dla nowego sącza (1975), współrealizator pomnika obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku (1979),
Brama Brandenburska i i ii, Berlin (1991,1994).
Wielokrotny uczestnik i laureat wystaw krajowych i zagranicznych. szereg jego prac znajduje się w zbiorach muzealnych (m. in. mu-
zeum narodowe w krakowie, muzeum Historyczne miasta krakowa, Centrum rzeźby w orońsku) oraz prywatnych (Polska, Fran-
cja, niemcy, szwecja, szwajcaria).

68. bogusław ggAAbbRRYYŚŚ (1938-2013)
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komPozyCja, 2006
drewno polichromowane, metal, wys. 102 cm, sygn.: 
s. Borzęcki 06.
44..550000,,--  ⦁
Ukończył Państwowe Liceum Technik Plastycznych
w zakopanem (1950) oraz akademię sztuk Pięknych
w krakowie (1961). studiował na Wydziale rzeźby u
prof. stanisława Popławskiego i u prof. jerzego Bandury
oraz w studium konserwacji dzieł sztuki u prof. józefa
dutkiewicza. Wieloletni profesor asP w krakowie. na
uczelni pracował do 2000 roku. W 1982 r. otrzymał
tytuł profesora nadzwyczajnego a w 1992 r. profesora
zwyczajnego. realizował prace głównie w drewnie a
ostatnie lata przyniosły niezwykły wręcz rozkwit sił
twórczych co zaowocowało wieloma znakomitymi reali-
zacjami rzeźbiarsko-malarskimi. znaczącym echem od-
biła się retrospektywna wystawa w Centrum rzeźby
Polskiej w orońsku w 2007 roku, gdzie zaprezentował
prace zarówno z wczesnego okresu jak i najnowsze, w tym
kilkadziesiąt obiektów przestrzennych, płaskorzeźb, re-
liefów, kolaży, małych formy rzeźbiarskich.

70. Stefan bbOORRZZęęccKKII (1930-2015)

sTare i noWe, 1984 r.
drewno, blacha stalowa, metal, 78 x 30 x 26 cm. Wystawiana: 
Wystawa rzeźby ,,Bogusław Gabryś XXV-lecie pracy twórczej", Pawilon Wystawowy BWa
w krakowie, czerwiec 1989 r. (katalog wystawy str. 30); Wystawa „Bogusław Gabryś rzeźba“,
Galeria dziennika Polskiego kraków, marzec-kwiecień 1999 r. (katalog wystawy str. 13).
1133..330000,,--

,,sTare i noWe to część re]eksyjnej serii pod tym samym tytułem, w której destrukty od-
krywane i ujawnione są podniesione do rangi symboli przemijania…" – artysta rzeźbiarz
józef marek 1988 rok – katalog wystawy ,,Bogusław Gabryś XXV-lecie pracy twórczej",
BWa kraków, 1989. 
,,… niezwykła rzeźba pochodząca z 1984 roku, gdzie stalowe opakowanie starego, zdes-
truowanego upływem czasu drewnianego kloca odsłania pozornie nonszalanckim gestem
kwintesencję – symbol upływającego czasu; stare w nowym opakowaniu…" – andrzej Pollo
(1971-1989) – katalog wystawy „Bogusław Gabryś XXV-lecie pracy twórczej“, BWa kra-
ków, 1989. 

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

69. bogusław ggAAbbRRYYŚŚ (1938-2013)
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srebro próby sterling, wys. 4 cm, śr. 36,5 cm, waga 903 g., Londyn, złotnik W. Comyns, 1890. misa dekoracyjna z kołnierzem
podzielonym łukami na 4 pola, w których znajdują się reliefowe przedstawienia bóstw morskich: neptun i trzy nereidy spo-
czywające na grzbietach del\nów, krawędź misy ozdobiona ażurową wicią rocaille’owo-kwiatową. W lustrze repusowane mo-
tywy ]oralne; środek wzniesiony, z kanelowaną krawędzią i wprawionym medalem, obramowanym z dwóch stron wicią
roślinną oraz napisem: From Zeir royal Highness – Ze duke and duchess of Connaugh, pod medalem na płytce grawero-
wany monogram wiązany: „rLB”. na awersie medalu postać ateny z trójzębem i gałązką oliwną, na tle morza z żaglowcami,
w otoku napis.
88..770000,,--

71. mISA DEKOKcYjnA
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owalny, srebro próba 800, waga 304 g, wys. 4,5 cm, szer. 27,5 cm, głębokość 20,6 cm, niemcy XiX/XX w., półplastyczna scena bawią-
cych się uskrzydlonych pu_ów w scenerii parkowej; kołnierz ażurowy, wywinięty, dekorowany rozmieszczonymi symetrycznie 4 kartu-
szami rocaille’owymi oraz 4 koszami kwiatów, połączonymi girlandami z róż. 
33..770000,,--

72. KOSZYK nEOROKOKOWY

neogotycka, srebro próba 1, częściowo złocone, wys. Całości 6,5 cm, dł. 29 cm, szer. 18 cm, waga 408 g., Francja, złotnik PB, poł XiX w. 
Wydłużona, ośmiolistna, zdobiona wokół krawędzi pasem perełek, czterolistne gładkie lustro otoczone reliefową dekoracją z motywem
krzyży, akantowej wici, smoków, palmet etc. Para ampułek do wody i wina w formie kielichów o sześciolistnych stopach, zdobionych styli-
zacjami roślinno-geometrycznymi, z gładkimi, wewnątrz złoconymi czaszami – osadzona w lustrze cylindrycznych trzpieniach. 
66..550000,,--

73. tAcL Z DWIEmA AmPułLmI
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Próba 3 (583), waga 187,58 g, cecha 1930-63). 
3366..000000,,--

74. PAPIEROŚnIcA ZłOtA

W formie wieżyczki, srebro próby 3, wys. 23,5 cm, waga
124 g., technika \ligran, austro-Węgry (1867-1922). 
33..000000,,--

75. bAlSAmInL
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z dwoma wkładami ze szkła warstwowego, srebro, szkło, wys. 9 cm,
dł. 14, waga 82  g., niemcy, ok. 1840, srebrne przykrywki do ka-
łamarza.
44..440000,,--

76. LłAmARZ SREbRnY

do kawy i herbaty, taca, dzbanek do kawy, dzbanek do herbaty, cukiernica, mlecznik, srebro pr. 830, waga 2794 g., niemcy XX w.
1177..550000,,--

77. KOmPlEt SREbRnY
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szkło matowane, bezbarwne, rwane, barwne emalie, wys. 22,5 cm, Fritz
Heckert, Piechowice, p. XX w.
22..550000,,--

Huta szkła w Piechowicach została założona pod koniec XiX wieku przez
Wilhelma Heckerta, członka niemieckiej rodziny królewskiej. zatrudniano
tam wielu znakomitych specjalistów z Czech, dzięki czemu zakład w niedłu-
gim czasie doścignął technologicznie swoją największą konkurencję – hutę
josephine w szklarskiej Porębie, powstałą około pół stulecia wcześniej. W
1923 roku zakłady te, wraz z hutą kynast kristal neumann & staebe z
sobieszowa, połączyły się tworząc jeden organizm. Po drugiej wojnie świato-
wej \rma działająca do tej pory pod nazwą josephine przeszła w ręce Polski
i od 1958 roku zaczęła nosić miano „julia“. zakład wytwarza szkło do dnia
dzisiejszego, z przerwą w latach 1999-2006. 

78. PuchAR cEchu lutnIKóW

szkło matowane, bezbarwne, barwne emalie, wys. 40 cm, Fritz Heckert, Piechowice,
k. XiX w.
33..000000,,--

Huta szkła w Piechowicach została założona pod koniec XiX wieku przez Wil-
helma Heckerta, członka niemieckiej rodziny królewskiej. zatrudniano tam wielu
znakomitych specjalistów z Czech, dzięki czemu zakład w niedługim czasie do-
ścignął technologicznie swoją największą konkurencję – hutę josephine w szklar-
skiej Porębie, powstałą około pół stulecia wcześniej. W 1923 roku zakłady te, wraz
z hutą kynast kristal neumann & staebe z sobieszowa, połączyły się tworząc
jeden organizm. Po drugiej wojnie światowej \rma działająca do tej pory pod
nazwą josephine przeszła w ręce Polski i od 1958 roku zaczęła nosić miano „julia“.
zakład wytwarza szkło do dnia dzisiejszego, z przerwą w latach 1999-2006.

79. PuchAR Z POKRYWą
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szkło bezbarwne, złocone, nóżka z czerwoną i białą żyłką,
Czechy, k. XiX w.
33..550000,,--

80. PuchAR mYŚlIWSKI Z POKRYWą

2 sztuki, w składzie: ]akon na perfumy, pojemnik na puder. nakrętki
srebro giloszowane pr. 925, emalia w kolorze błękitnym, anglia, Bir-
mingham 1934 r., alexander Clark Co. Ltd. szkło kryształowe. ema-
lia lekko uszkodzona.
55..000000,,--

81. ZEStAW tOAlEtOWY DAmSKI
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3 sztuki, w składzie: ]akon na perfumy, 2 słoiczki.
nakrętki i korek złoto pr. 14 k, waga ok. 60 g.
sygn. Cartier, nr G 856-32, Francja, lata 30-te
XX w., szkło typu Baccarat. na nakrętkach wy-
grawerowany monogram właścicielki ss
(simon simone 1910-2005, ^ancuska aktorka,
grająca w \lmach we Francji oraz w Hollywood
w latach 1931-1956).
1199..000000,,--

82. ZEStAW tOAlEtOWY DAmSKI
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kołnierz ażurowy, pleciony, lustro malowane polne kwiaty,
śr. 22,5 cm, sygn. czarną farbą naszkliwnie: Барановка, XiX w.
33..550000,,--

Wytwórnię porcelany w ukraińskiej Baranówce założył
michał mezer w 1804 roku, wykorzystując doświadczenia
zdobyte w fabryce w korcu, powstałej z inicjatywy józefa
klemensa Czartoryskiego. Początkowo był to skromny zakład,
który niespełna 20 lat później produkował już wyroby por-
celanowe na dużą skalę. styl fabrycznych wyrobów ciągle
ewoluował. Początkowo wytwarzano produkty zdobione
przez lokalnych artystów, co zyskało sympatię kupców, którzy
chętnie eksportowali je na rynek wschodni. od 1895 roku
w fabryce zaczęto przeprowadzać modernizacje mające
przystosować ją do standardów europejskich. dzięki temu
produkty z Baranówki zyskały lepszą jakość, prezentowano
je na wystawach światowych. Fabryka działała niezmiennie
do roku 2012, kiedy ogłoszono jej upadłość.

83. PAtEK nA OWOcE

rokokowa, podstawa z \gurą atlety trzymającego róg ob\tości,
na nim talerz patery, srebro pr. 800, waga 1616 g., wys. 43 cm,
niemcy, przed 1898. 
4422..000000,,--

84. PAtEK
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srebro próby 800, niemcy, Wilkens, juweller W. austermann, skrzynia mahoniowa: 12 łyżek, widelców i noży obiadowych, 12 łyżek, widelców
i noży do zakąsek, 12 noży i widelców do ryb, 12 łyżeczek do herbaty, 12 widelczyków do ciasta, chochla do zupy, łopatka do tortu, 2 nożyki
do sera, 4 łyżki sałatkowe, mała chochelka, 2 widelczyki, 1 łyżeczka do cukru, waga 2820 g. (bru_o).
2288..000000,,--

85. KOmPlEt SZtućcóW nA 12 OSób
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Stanisław bbAAttRRuucchh (1935-2015) 50
Kiejstut bbEERREEźźnnIIccKKII (ur. 1935) 47
Stefan bbOORRZZęęccKKII (1930-2015) 70
Olga bbOOZZnnAAńńSSLL (1864-1940) 19
józef bbKKnnDDtt (1841-1915) 28
jan bbuuKKOOWWSSKKII (1873-1943) 33
bronisław cchhRROOmmYY (1925-2017) 66, 67
Edmund ccIIEEccZZKKIIEEWWIIccZZ (1872-1958) 7
tadeusz ccIIEEŚŚllEEWWSSKKII (1870-1956) 35
F. DDuuRRZZYYńńSSKKII (1902-1969) 10
julian FFAAłłAAtt (1853-1929) 21, 37
bogusław ggAAbbRRYYŚŚ (1938-2013) 68, 69
Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955) 23
Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970) 15
Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1867-1952) 13
juliusz jjOOnnIIAAKK (ur. 1925) 49
Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961) 36
józeMna KKIIRRcchhnnEERR (1890-1931) 1
bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954) 51
tadeusz KKOORRPPAAll (1889-1977) 40
Aleksander KKOOttSSIISS (1836-1877) 20
jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 24
Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942) 22
Antoni KKOOZZAAKKIIEEWWIIccZZ (1841-1929) 31
marian KKRRuuccZZEEKK (1927-1983) 58
Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977) 46
Sławomir llEEWWccZZuuKK (ur. 1938) 56
Romana llIIPPEEżż (1917-2003) 32
Zbigniew łłOOSSKKOOtt (1922-1997) 62

maciej mmAAjjEEWWSSKKII (ur. 1963) 52-54
jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929) 42
jan mmAAttEEjjKKOO (1838-1893) 39
józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946) 30, 43
Kazimierz mmIIKKuullSSKKII  (1918-1998) 45
Stanisław mmłłOODDOOżżEEnnIIEEcc (ur. 1953) 48
mmnn 2, 26
marceli nnAAłłęęccZZ  DDOObbRROOWWOOllSSKKII (1876-1959) 34
Adam nnIIEEmmccZZYYcc (1914-2009) 55
jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001) 44
Fryderyk PPAAuuttSScchh (1877-1950) 16, 18
józef PPOOcchhWWAAllSSKKII (1888-1963) 4
Kazimierz PPOODDSSAADDEEccKKII (1904-1970) 3
Zdzisław PPRRZZEEbbIInnDDOOWWSSKKII (1902-1986) 14
Romuald RREEgguułłAA (1894-1981) 11,12
F.m. RRIIcchhttEERR--RREEIIcchh (1896-1950) 17
A. SScchhmmIIDDtt 8
bruno SScchhuullttZZ (1892-1942) 38
mieczysław SSEERRWWIInn--OOKKccKKII(1912-1978) 6
Alojzy SSIIWWEEccKKII (1912-1988) 5
Piotr SSttAAcchhIIEEWWIIccZZ (1858-1938) 25
jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907) 29
Władysław SSZZEERRnnEERR (1836–1915) 27
janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960) 60, 61
jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004) 59
Stanisław ttOOmmKKIIEEWWIIccZZ--WWOOYYnnEEKKOO (1859-1896) 9
Stanisław WWAAłłAAcchh (1919-1983) 57
Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940) 41
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

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

Antykwariaty w innych miastach

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

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

deSA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz dom Aukcyjny w Krakowie. 
Utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, Sotheby's, dorotheum, Nagel, drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

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

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

Antykwariaty w Krakowie

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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. * 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 2017 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  2233  ddoo  2277  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

zdjęcia i skład: Piotr Nosek
druk: drukarnia Skleniarz
ISSN 1429-6098

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

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

V-ce Prezes, dyrektor domu Aukcyjnego: JJeerrzzyy  MMaajjeewwsskkii
tel. 12 422-19-66     majewski@desa.art.pl 

rzeczoznawcy: AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa

Opracowanie katalogu: KKrrzzyysszzttooff  KKoonniieecczznnyy,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,  
KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--dduuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  IIzzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Józef BBMMNNddTT (1841-1915), Lisowczycy – strzeLanie z łuku, poz. 28
Władysław SSzzeerrNNeerr (1836–1915), na gawędce, poz. 27

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

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

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