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1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
Numer konta: Bank Pekao S.A. 69 1240 4533 1111 0000 5427 3894
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 2018 r. – 60 zł
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malarstwo, rysunek, grafika, rzemiosło



Ogólne warunki aukcji.

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. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz opłata do 5% z tytułu droit de suite.
Opłata 15% obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 

I
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.

II
1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 700 zł 
i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.
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.

III
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.

IV
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. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na wywóz wymagają
tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, określone w art. 51 wyżej
wymienionej ustawy.
5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych
klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

REGULAMIN AUKCJI



3

PEJZAŻ
Olej, płótno, 70 x 83 cm, sygn. p.d.: Jerzy Potrzebowski.
3.700,-⦁

2. Jerzy POTRZEBOWSKI (1921-1974)

PATROL
Olej, płótno, 35,5 x 51 cm, sygn. p.d.: Leonard Winterowski Warszawa 1924.
12.000,-

1. Leonard WINTEROWSKI (1868-1927)

Popularny malarz batalista - studiował 
(w latach 1895-97) w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie; początkowo pod kie-
runkiem Leopolda Loe:era, później u Teo-
dora Axentowicza. W roku 1896 otrzymał
srebrny medal za prace szkolne. Następnie
kształcił się w Wiedniu, dokąd wyjechał jako
stypendysta Wydziału Krajowego. Debiuto-
wał na wystawie w Krakowskim TPSP w
1897 roku. Wystawiał także we Lwowie
oraz w Łodzi, Wiedniu i Berlinie. Podczas I
wojny światowej służył w armii austriackiej
jako malarz - korespondent wojenny. Po woj-
nie zamieszkał w Warszawie. We wczesnym
okresie swojej twórczości malował portrety,
widoki architektury, pejzaże i sceny rodza-
jowe. Później tworzył przede wszystkim ob-
razy batalistyczne, najczęściej epizody z wojny
1920 roku, do których wykorzystywał szkice
i studia rysowane i malowane w czasie
służby wojskowej.

W czasie wojny działacz konspiracyjny i wię-
zień obozów koncentracyjnych w Buchen-
wald i Auschwitz (1943-45) - studia
malarskie odbył w latach 1945-1950 w ASP
w Krakowie pod kierunkiem F.Pautscha, I.
Pieńkowskiego, Z. Radnickiego i C. Rzepiń-
skiego. Stale mieszkał i pracował w Krakowie.
W swojej twórczości formalnie i tematycznie
nawiązywał do realistycznego malarstwa
przełomu XIX i XX w., malując nastrojowe
pejzaże, portrety (w tym liczne portrety
dzieci), kwiaty, sceny rodzajowe i batalistyczne.
Znane są jego obrazy przedstawiające wy-
jazdy i powroty z polowania, sanny, za-
przęgi czy walczące koguty. Inspiracje znajdował
w literaturze, malując sceny z Trylogii
Sienkiewicza (Kmicic w obronie Jana Ka-
zimierza) i w poezji (cykl Zaczarowana
dorożka). Uczestniczył w licznych wystawach.
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PEJZAŻ
Olej, płótno, 68 x 97 cm, sygn. l.d.: T. Ziomek 1934.
4.800,-

Malarz, pejzażysta. Studiował w ASP
w Warszawie i Krakowie w pracow-
niach Unierzyskiego, Wyczółkowskiego i
Stanisławskiego. Członek grupy Pro-arte.
Mieszkał i tworzył w Warszawie.

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się
w szkole rysunkowej w Odessie. W latach
1882-1894 studiował w krakowskiej
SSP u Cynka, Jabłońskiego i Łuszczkie-
wicza. Od 1894 kontynuował naukę w
Szkole Rysunku i Malarstwa w Mona-
chium. Po powrocie do kraju osiadł w
Krakowie. Był członkiem warszawskiego
TZSP. Najchętniej malował pejzaże,
często nokturny, do jego ulubionych mo-
tywów należały widoki morskie. Upra-
wiał technikę olejną, w latach
międzywojennych posługiwał się akwa-
relą, gwaszem i pastelem.

4. Teodor ZIOMEK (1873-1937)

MORZE
Akwarela, gwasz, papier, 24 x 33,5 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa.
5.000,-⦁

3. Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)
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WIDOK NA WAWEL OD STRONY WISŁY
Olej, tekura, 48 x 56 cm, sygn. p.g.: I. M. 1939.
3.000,-⦁

6. Ignacy MAZUREK (1880-1950)

SKOCZNIA NARCIARSM W ZAKOPANEM
Olej, tektura, 46 x 55 cm, sygn. p.d.: R. Rabcewicz.
2.800,-

W latach 1906-1911 studiował pod kierunkiem
T. Axentowicza i S. Dębickiego w krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych. W roku 1923 zamiesz-
kał w Toruniu, gdzie został aktywnym członkiem
założonej w 1920 przez Juliana Fałata KonNa-
terni Artystów. W 1936 był jednym z współzałoży-
cieli Związku Plastyków Pomorskich w Toruniu.
Uczestniczył w wystawach KonNaterni, wystawiał
także w Wilnie (1926), w Krakowie (1929), Byd-
goszczy i Włocławku (1933) W roku 1939 prze-
niósł się do Krakowa. Malował portrety i pejzaże
miejskie, w tym liczne widoki Torunia czy Kra-
kowa. Prace artysty znajdują się, m.in. w zbiorach
Muzeum Okręgowego w Toruniu.

5. Roman RBCEWICZ (XX w.)
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TATAR NA KONIU
Olej, blacha cynkowa, 30,5 x 21,5 cm, niesygn., XIX w. 
8.000,-

8. MN (XIX w.)

CZERKIES NA KONIU
Olej, blacha cynkowa, 30,5 x 21,5 cm, niesygn., XIX w. 
8.000,-

7. MN (XIX w.)
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MARTWA NATUQ Z KWIATAMI
Olej, płótno, 79,5 x 59 cm, sygn. p.d.: H. Rudzka – C.
25.000,-⦁

Martwe natury Hanny Rudzkiej-Cybisowej często stanowiły pretekst do ukazania gry barw, zgodnie z założeniami nurtu
kolorystycznego. Malarka zakomponowała płótno wibrującymi plamami barwnymi oddając lekką atmosferę martwej
natury z kwiatami.
Polska malarka związana z nurtem koloryzmu. Ukończyła studia w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie pod kierunkiem
Miłosza Kotarbińskiego, a także Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie u Ignacego Pieńkowskiego i Józefa Pankiewicza.
Należała do ugrupowania Komitet Paryski, zwanego w skrócie „KP”.

9. Hanna RUDZS-CYBISOWA (1897-1988)
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MARTWA NATUQ
Akwarela, papier, 27,5 x 37 cm, sygn. l.d.: Natan Spiegel.
2.800,-

Studiował prawdopodobnie w Łodzi i w Paryżu
i podróżował do Włoch. Wystawiał sporo - już
od 1918 r. uczestnicząc w wystawach łódzkich.
W 1931 r. pokazał swoje obrazy w Londynie,a
w 1934 r. miał wystawę indywidualną w kra-
kowskim TPSP. Należał do łódzkiej grupy
„Start", był członkiem Związku Polskich Artys-
tów Plastyków. Zginął w obozie koncentracyj-
nym w Treblince, a wiele jego prac zaginąło
podczas wojny.

Malarz, związany z krakowskim środowiskiem
artystycznym, wiceprezes tamtejszego TPSP
(1912-1918). W latach 1877-1883 kształcił
się w krakowskiej SSP, studia kontynuował w
akademii monachijskiej w pracowni OWo
Seitza. W 1886 podróżował po Włoszech, po
powrocie osiadł w Krakowie. Uczył malarstwa
na Wyższych Kursach dla Kobiet im. A. Bara-
nieckiego. Najbardziej znany z cykli religijnych i
kompozycji alegorycznych, malował również
pejzaże i portrety młodych kobiet, posługując się
techniką olejną i pastelami.

10. Natan SPIEGEL (1890-1943)

PIĘKNA ZOŚM
Pastel papier, 48 x 63, sygn. p.d.: P Stachiewicz. 
5.000,-

11. Piotr STACHIEWICZ (1858-1930)
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RUINY ZAMKU W OJCOWIE
Akwarela, papier, 23 x 31 cm,  sygn. l.d.: Saturnin Świerzyński 1884.
10.000,- *

Saturnin Świerzyński – polski malarz, nauczyciel rysunków m.in. w gimnazjum św. Jacka w Krakowie.
Autor przede wszystkich widoków kościołów i ich wnętrz, a także scen rodzajowych, portretów, krajobra-
zów i obrazów religijnych.

12. Saturnin ŚWIERZYŃSKI (1820-1885)

PEJZAŻ GÓRSKI
Akwarela, papier, 35 x 48 cm, sygn. l.d.: A. Chrzanowski 1946 Bukowina „Deszcz”.
3.500,-⦁

Malarz, architekt. Uczeń AlNeda Terleckiego i Leona Wyczółkowskiego. Malował pejzaże, kwiaty, mo-
tywy architektoniczne. Od 1945 r. członek ZPAP.

13. Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000)
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PRZED BURZĄ
Olej, tektura, 27 x 41,5 cm, sygn. p.d.: J. Jaroszyński.
Potwierdzenie autentyczności kustosza Galerii Lwowskiej dr Jerzego GüWlera, na odwrocie naklejka wydawnictwa „Seyfarth & Dydynski we Lwowie 1982”
oraz stempel producenta podobrazi „Anton Maurer Wien L. TefgeWhoastrasse 4 Verdienst-Medaille”.
15.000,-

Temat „Przed burzą” w twórczości Jaroszyńskiego pojawił się kilkukrotnie. Melancholijny pejzaż z chłopskim zaprzęgiem w mistrzowski sposób ukazuje na-
strój gwałtownie zmieniającej się pogody skontrastowany ze spokojem kończącego pracę w polu mężczyzny. Kompozycja w pełni oddaje założenia mona-
chijskiego „Stimmungu”. 
Polski malarz, wykształcenie artystyczne uzyskał na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Po ukończeniu studiów zamieszkał w Delatynie nad Prutem,
skąd często odbywał podróże do Monachium. Związany ze środowiskiem monachijskim, w 1893 roku został członkiem tamtejszego Kunstvereinu. Liczne
sceny rodzajowe z Huculszczyzny, Ukrainy i Podhala powstały podczas wycieczek krajoznawczych. Częste w twórczości malarza są również studia koni,
sceny myśliwskie i pejzaże. Jego dzieła wystawiane były w Krakowie, Warszawie, Lwowie, Wiedniu, Monachium, a także w Waszyngtonie.

14. Józef JAROSZYŃSKI (1835-1900)

MARTWA NATUQ
Olej, deska, 31,5 x 22,5 cm.
15.000,-

Malarz holenderski, młodszy brat Gerarda van Spaendoncka. Studiował w Antwerpii u malarza dekoracyjnego Guillaume'a-Jacques'a Herreynsa. Od 1773
roku działał w Paryżu. W latach 1785-1800 był dyrektorem fabryki porcelany w Sèvres, zwolniony z funkcji w 1800, lecz pozostał w zakładzie jako projek-
tant do 1808. Malował martwe natury – głównie kwiaty. Posługiwał się techniką olejną i gwaszem.

15. Cornelis van SPAENDONCK (1756-1840) (Przypisywany)
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ODPOCZYNEK
Akwarela, papier, 42 x 62 cm, sygn. p.d.: F. Rembertowski Kraków. 
3.700,-

Malarz związany z międzywojennym środowiskiem artystycznym Zagłębia Dąbrowskiego. Swoje
prace eksponował m.in. w 1929 na jesiennej wystawie obrazów, zorganizowanej w Sosnowcu przez
Towarzystwo Artystyczno-Literackie, oraz w 1933 w Domu Ludowym w Dąbrowie Górniczej.

17. Franciszek REMBERTOWSKI (XIX/XX w.)

RÓŻE W WAZONIE
Olej, tektura, 40 x 60 cm, sygn. p.d.: L Kowalski 
4.000,-

16. Leon KOWALSKI (1870-1937)

Malarz i grafik, uczeń krakowskiej ASP
w latach 1891-93. Naukę kontynuował
w Monachium i Paryżu. Podróżował po
Francji, Niemczech i Włoszech. Od 1920
mieszkał na stałe w Krakowie i aktywnie
uczestniczył w życiu artystycznym miasta.
Był m.in. współzałożycielem Tow. Artystów
Gragków. Z technik gragcznych uprawiał
litogragę, drzeworyt, akwafortę. Tematem
jego prac były pejzaże, kwiaty, drzewa, scenki
miejskie, utrzymane w duchu Nancuskiego
impresjonizmu, pod którego wpływem po-
zostawała twórczość artysty.



13

PORTRET GÓQLA
Pastel, papier, 47 x 35 cm, sygn. p.d.: St. Górski. 
3.500,-⦁

W roku 1908 studiował w Szkole Przemysłowej w Krakowie w pra-
cowni J. Pankiewicza i T. Axentowicza. Wystawiał m.in. w TZSP
w Warszawie. Malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże i studia
portretowe górali.

19. Stanisław GÓRSKI (1887-1955)

DZIEWCZYNA W STROJU LUDOWYM
Olej, tektura, 73x 49 cm, sygn. p.d.:W. Wodzinowski.
6.000,-

Malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej SSP
(1881-1889) w pracowni Loe:era, Matejki i Łuszczkiewicza.
Studia uzupełniał w akademii monachijskiej. W 1892 wrócił do
kraju i osiadł w Swoszowicach k/Krakowa. W latach 1896-1916
uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet im. Baraniec-
kiego. Tematyka jego prac to najczęściej malowane żywiołowo i z
humorem sceny związane z folklorem podkrakowskiej wsi, kompo-
zycje alegoryczne oraz portrety.

18. Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)
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GQJĄCA NA HARFIE
Olej, płótno, 120 x 84 cm, sygn. p.d.: Cygler.
28.000,-

Malarz i gragk, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Axentowicza i Weissa oraz Kunstgewerbeschule w Hamburgu, gdzie uczył
się drukarstwa i drzeworytu. Studia kontynuował w Paryżu. W latach dwudziestych współpracuje przy dekoracji synagogi w Będzinie,
swoim mieście rodzinnym. Aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym, jest członkiem Zrzeszenia Żydowskich Malarzy i Rzeźbiarzy
w Krakowie. Swoje prace pokazuje na licznych wystawach, m. in. w warszawskim IPS-ie, w 1932 Salon Garlińskiego organizuje wy-
stawę indywidualną ok. 60 jego prac. W 1936 wyjeżdża na półtoraroczny pobyt do Palestyny. Po powrocie do kraju nadal prowadzi
aktywne życie artystyczne. Okupację spędza w będzińskim getcie. W 1943 wraz z żoną i matką zostaje wywieziony do Oświęcimia,
w 1945 przebywa w Mauthausen, gdzie na wieść o ich śmierci popełnia samobójstwo w przededniu wyzwolenia obozu. Jego prace
malarskie tematycznie nawiązują do architektury małych polskich miasteczek, pejzaży widzianych we Francji, Włoszech i Palestyny.

20. Samuel CYGLER (1898-1943)
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AKT KOBIECY
Olej, sklejka, 103,5 x 83,5 cm, sygn. l.d.: W Weiss.
45.000,-⦁

W latach 1891-1895 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, najpierw u Władysława Łuszczkiewicza i Jana Matejki, później w pracowni
Leona Wyczółkowskiego. W latach 1901 i 1902 kontynuował naukę w Rzymie i Florencji. W 1907 roku rozpoczął pracę w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, z którą związał się do końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. Po 1908 roku twórczość skoncentrował głównie na proble-
mach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. W okresie międzywojennym zasłynął jako malarz portretów i aktów.

21. Wojciech WEISS (1875-1950)
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ULICZM STAREGO MIASTA
Olej, tektura, 32 x 22,5 cm, sygn. p.d.: Wł. Chmieliński.
4.800,-⦁

Studia w warszawskiej Miejskiej Szkole Sztuk Zdobniczych i
Malarstwa. Tematem jego twórczości były widoki miejskie malo-
wane olejno i akwarelą. Był malarzem związanym z Warszawą,
gdzie mieszkał i tworzył. W latach 1936-1939 artysta używał
pseudonimu Władysław Stachowicz.

23. Władysław CHMIELIŃSKI (1911-1979)

KOŚCIÓŁ O.O. BERNARDYNÓW WE LWOWIE
Akwarela, papier, 30 x 20 cm, sygn. p.d.: Juliusz Holtzmüller
1902.
4.500,-

Akwarela przedstawia widok z placu Soborowego (przed 1945 r.
plac Bernardyński) na kościół pw. św. Andrzeja we Lwowie.
Świątynię zbudowano w latach 1600-1630 wg planów archi-
tekta włoskiego pochodzenia Pawła Rzymianina. Przed kościo-
łem Holtzmüller namalował także kolumnę z ggurą św. Jana z
Dukli, ufundowaną w 1736 roku przez krajczego wielkiego ko-
ronnego Michała Józefa Rzewuskiego, wykonaną przez Sebas-
tiana Fesingera. Kościół ojców bernardynów uznawany jest za
jedną z piękniejszych architektonicznych realizacji Lwowa.
Uczęszczał do Państwowej Szkoły Przemysłowej we Lwowie
oraz na Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie kształcił się
m.in. pod kierunkiem Józefa Mehoaera i Teodora Axentowicza.
Studiował także w Monachium. Po ukończeniu nauki osiadł na
stałe we Lwowie. W twórczości Holtzmüllera dominowały pej-
zaże i sceny rodzajowe z końmi, malował także widoki miejskie.
Szczególnie zasłużył się jako artysta wykonujący szkice batalis-
tyczne. Podczas życia wystawiał prace w Zachęcie oraz krakow-
skim TPSP. Jego prace znajdują się w muzeach w Krakowie,
Łańcucie i we Lwowie.

22. Juliusz HOLTZMÜLLER (1876-1932)
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RUSAŁM
Olej, tektura, 49 x 33,5 cm, niesygn., na odwrocie kompozycja abs-
trakcyjna.
3.000,-⦁

Początkowo pobierała prywatne nauki malarstwa, od 1895 roku
studiowała na Akademii Collarossiego w Paryżu. Odbyła podróże
artystyczne do Włoch, Belgii, Danii i Bretanii. Mieszkała i wysta-
wiała w Krakowie, Warszawie oraz we Lwowie. Twórczość ma-
larki oscyluje pomiędzy tendencjami młodopolskimi,
symbolizmem a Nancuskim impresjonizmem.

24. Maria GIŻBERT-STUDNICS (1868-1955)

PORTRET MŁODEJ KOBIETY
Olej, sklejka, 35,2 x 25 cm, sygn. l.śr., W. Świerzyński 1882.
4.500,-

Portret młodej kobiety sygnowany przez Władysława Świerzyńskiego,
bliżej nieznanego malarza polskiego, którego być może identygko-
wać można z jednym z synów Saturnina Świerzyńskiego. Obraz
namalowany z dużą biegłością artystyczną oraz pełnym oddaniem
nastroju delikatnej młodej modelki.

25. Władysław ŚWIERZYŃSKI (ur. 1861-?)
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AUTOPORTRET
Olej, deska, 12 x 11 cm, sygn. l.g.: Wlastimil Hofman.
7.000,-⦁

Studiował w SSP w Krakowie w pracowni F.
Cynka, J. Stanisławskiego, L. Wyczółkowskiego i
J. Malczewskiego. W latach 1899-1902 studio-
wał w Ecole des Beaux Arts w Paryżu u J.L. Gero-
meoa. Był założycielem grup artystycznych:
Grupa Pięciu (1905), Grupa Zero (1908). Od
1911 roku był członkiem Towarzystwa Artystów
Polskich „Sztuka". Malował fantastyczno-symbo-
liczne kompozycje z motywami ludowymi, sceny
rodzajowe, portrety i pejzaże. Na jego sztukę
ogromny wpływ wywarła twórczoć J. Malczewskiego.

27. Wlastimil HOFMAN (1881-1970)

PEJZAŻ 
Olej, tektura, 46,5 x 50 cm, sygn. p.d.: Jaeschke.
5.000,-⦁

26. Marian JAESCHKE (1904-1980)

Urodził się w 1904 r. w Tartakowie, zmarł w 1980 r.
w Łodzi. Studia w krakowskiej ASP u W. Jarockiego,
W. Weissa, F. S. Kowarskiego. Przedstawiciel koloryzmu.
Członek grupy Pryzmat:. J. Studnicki, W. Taranczewski,
A. Kossowski. Stypendia w Paryżu, Berlinie, Dreźnie.
Malował kompozycje gguralne, pejzaże, obrazy ro-
dzajowe. Przed wojną uznany portrecista. Po wojnie,
po powrocie z przymusowych robót w Niemczech, za-
mieszkał w Łodzi, gdzie otrzymał profesurę w PWSSP.
Uprawiał również malarstwo ścienne, autor polichro-
mii kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie
wraz z Z. Sikorskim i A. Łubniewiczem.
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KWIATY W WAZONIE
Olej, tektura, 61,5 x 41,5 cm, sygn. p.d.: Aneri.
7.000,-⦁

Malarka, urodzona w Łodzi (nazwisko panieńskie Silberberg).
Studiowała w warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych malarstwo
u Karola Tichego i Konrada Krzyżanowskiego oraz rzeźbę u
Xawerego Dunikowskiego. Na przełomie 1906/1907 wyjechała
do Monachium, gdzie uczęszczała do pracowni węgierskiego
profesora malarstwa Szymona Hollosy’ego. W 1907 roku
przyjechała do Krakowa i rozpoczęła naukę na kursach pro-
wadzonych przez jej przyszłego męża, Weissa przy ul. Kanoniczej.
W 1913 roku odbyła podróż do Wenecji, gdzie namalowała
cykl pejzaży wedutowych. Wielokrotnie wyjeżdżała do siostry,
do Nicei, w jej malarstwie pojawiły się motywy z wybrzeżem
morskim. Brała udział w licznych wystawach posługując się,
dla uniknięcia porównań ze sztuką męża, pseudonimem Aneri
będącym anagramem jej imienia. Do końca swego długiego
życia pozostała aktywna malując przede wszystkim pejzaże
kalwaryjskie i bukiety kwiatów. 

28. Irena WEISS (1888-1981)

RÓŻE W WAZONIE
Pastel, technika mieszana, papier, 63 x 47,8 cm, sygn. l.g.: 
M. Meleniweska 923.
3.000,-

Studiowała rzeźbę i malarstwo na Wyższych kursach dla ko-
biet w Krakowie u Jana Styki i Marcelego Guyskiego. W latach
1890- 92 uczyła tamże rysunku. Następnie kontynuowała stu-
dia w Dreźnie, Monachium i Académie Julian w Paryżu. Wy-
stawiała w TPSP w Krakowie (1916) i Lwowie (1916,
1919). Obrazy artystki znajdują się w Muzeum Narodowym
w Krakowie. Tematyka jej obrazów to przede wszystkim port-
rety, kwiaty, w późniejszym okresie życia uprawiała także ma-
larstwo religijne.

29. Matylda MELENIEWSS (1869-1930)
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TARG HUCULSKI
Olej, płótno, 59,5 x 82,5 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
23.000,-⦁

Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1899-1907 u J. Unierzyskiego i L. Wyczółkowskiego. Studia w paryskiej Academie
Julien w 1905 r. W latach 1912-1919 profesor malarstwa w Akademi Sztuki we Wrocławiu. Członek Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka"
od 1908 roku a od 1912 wiedeńskiego Hagenbundu. Malował sceny rodzajowe z Huculszczyzny, pejzaże, portrety.

30. Fryderyk PAUTSCH (1877- 1950)
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PEJZAŻ GÓRSKI
Akwarela, gwasz, tektura, 64 x 92 cm, sygn. l.d.: J Fałat.
41.000,-

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. Ulubioną techniką,
którą doprowadził do mistrzostwa, była akwarela.

31. Julian FAŁAT (1853-1929)
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TROJM
Akwarela, gwasz, pastel, papier, 46,5 x 72 cm, sygn.p.d.: I. Zygmuntowicz 1932.
6.000,-

32. Ignacy ZYGMUNTOWICZ (1875-1947)

PEJZAŻ WIEJSKI
Olej, płótno dublowane, 37 x 58 cm, sygn. p.d.: T Ziomek 1905.
3.900,-

Ukończył Szkołę Rysunkową w Warszawie w 1897 r.  u Wojciecha Gersona i Adama Badowskiego. Naukę kontynuo-
wał na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem Leona Wyczółkowskiego. Należał do Towarzystwa Ar-
tystów Polskich „Sztuka” oraz działającego od 1908 do 1919 w Warszawie Stowarzyszenia Artystów Odłam. Obrazy
Teodora Ziomka przedstawiają pejzaże ziem polskich, często zamglone w czym można poznać szkołę Jana Stanisław-
skiego. Malarz często udawał się w plener nad Bałtyk i Morze Czarne, gdzie malował wybrzeże i sceny rodzajowe zwią-
zane z tematyką marynistyczną. Obszerny dorobek znajduje się w kolekcjach polskich muzeów, a także w zbiorach
prywatnych.

33. Teodor ZIOMEK (1874-1937)

Był malarzem samoukiem. Działał w
Warszawie, najczęściej malował efektowne
zaprzęgi, sanny, sceny batalistyczne, zimowe
pejzaże, sceny z polowań, kwiaty. Wykorzy-
stywał z talentem malarskie osiągnięcia pol-
skich malarzy uczących się w monachijskiej
akademii oraz zręcznie nawiązywał do
stylu malarskiego W. Kossaka. Brał udział
w wystawach w Lublinie w 1922 roku, w
Warszawie, w Towarzystwie Zachęty
Sztuk Pięknych w latach dwudziestych, a
także w wielu wystawach ukazujących do-
robek polskich malarzy w różnych mias-
tach (na przykład w Katowicach, w
Częstochowie, w Gdyni, w Kaliszu). Obec-
nie jego prace znajdują się w zbiorach Mu-
zeum Narodowego w Warszawie, w
muzeach w Łańcucie, Lesznie i w Łodzi.
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AUTOPORTRET
Akwarela, papier, 49,5 x 33,5 cm, sygn. p.d.: J. Fałat 917. Akwarela „Autoportret” wykonana w
roku 1917.
13.000,-

34. Julian FAŁAT (1853-1929)
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DZIEDZINIEC KLASZTORNY W DAFNI
Ołówek, kredka, papier, 29,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Cempla 
i p.d.: 14.III.59. Dafni.
3.500,-⦁

35. Józef CEMPLA (1918-2004)

FQGMENT PAŁACU MINOSSA W KNOSSOS
Kredka, papier, 29,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Cempla
i p.d.: 17.III.59. Knosos.
3.500,-⦁

36. Józef CEMPLA (1918-2004)

Polski artysta, malarz, rysownik, profesor
Akademii Sztuk Pięknych, przedstawiciel
polskiej szkoły rysunku. Studiował w Państwo-
wym Instytucie Sztuk Plastycznych oraz kra-
kowskiej ASP na Wydziale Architektury Wnętrz.
Ukończył studia z wyróżnieniem. W latach
1945-1950 pracował w przemyśle włókien-
niczym jako plastyk. W tym też okresie orga-
nizował Związek Polskich Artystów Plastyków
w Bielsku - był jego współzałożycielem. Od
1951 roku był wykładowcą i kierownikiem
Pracowni Projektowania Wstępnego przy
Katedrze Projektowania Architektonicznego
ASP w Krakowie. Brał udział w szeregu wy-
staw: okręgowych, ogólnopolskich i zagra-
nicznych. Organizował również wystawy
indywidualne. Jego prace znajdują się w wielu
renomowanych muzeach i były wielokrotnie
wydawane w postaci albumów.
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OBŁUDA
Gwasz, papier, 51 x 39 cm, sygn. l.d.: M. Konarski 5.II.55. 
5.000,-

Malalarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim arty-
styczny Marzyn. Studia: krakowska Akademia Sztuk Pięknych
u Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego i Xawerego
Dunikowskiego. Członek grupy artystycznej Szczep Rogate
Serce powołanej przez rzeźbiarza Stanisława Szukalskiego.
Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławiu,
Muzeum Bytom, Muzeum Polski Chicago oraz w kolekcjach
prywatnych

37. Marian KONARSKI (1909-1998)

WOLNOŚĆ OSOBISTA
Sangwina, kredka, gwasz, papier, 35 x 51 cm, sygn. l.d.: M. Konarski 20.XII.54.
5.000,-

38. Marian KONARSKI (1909-1998)
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MAKI
Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p. d. Stefan Rostworowski.
2.800,-⦁

39. Stefan ROSTWOROWSKI (1921-2000)

MARTWA NATUQ
Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Vilenchyts
3.300,-

40. Wladimir VILENCHYTS (ur. 1971)

Polski malarz, uczeń Szkoły
Przemysłu Artystycznego w Kra-
kowie, po 1945 roku podjął
naukę na Akademii Sztuk Pięk-
nych pod kierunkiem Ignacego
Pieńkowskiego oraz Eugeniusza
Eibischa. Jego twórczość przeja-
wia zainteresowania artysty nur-
tem kolorystycznym, a także
Nancuskim postimpresjonizmem.
Związany ze środowiskiem krakow-
skim, malował przede wszystkim
martwe natury oraz pejzaże z
Krakowa i okolic.
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DZIEWCZYNA W STROJU LUDOWYM
Olej, tektura, 73 x 50,5 cm, sygn. p.d.: Henryk Uziembło.
9.000,-⦁

Naukę rozpoczął w Szkole Przemysłowej w Krakowie, by po czterech latach kontynuować ją w wiedeńskiej Kunstgewer-
beschule. Jako pracownik Österreichisches Museum für Kunst und Industries w Wiedniu pogłębiał znajomość sztuk deko-
racyjnych. W 1902 r. wstąpił do krakowskiej ASP i studiował pod kierunkiem S. Wyspiańskiego i T. Axentowicza. W latach
1904-1905 doskonalił swe warsztatowe umiejętności w Paryżu, a następnie studiował architekturę wnętrz w Anglii.
Naukę kontynuował we Włoszech. Projektował wnętrza, polichromie i witraże. Ponadto uprawiał gragkę i działał jako
plakacista. Przede wszystkim jednak zasłynął jako wybitny pejzażysta. Kilka spośród tych obrazów artysta wystawił w
1907 r. w krakowskim Pałacu Sztuki.

41. Henryk UZIEMBŁO (1879-1949)
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RÓŻE W WAZONIE
Olej, tektura, 35 x 100 cm, sygn. l.d.: A. Karpiński.
42.000,-⦁

W latach 1891-1899 studiował w SSP w Krakowie w pracowni F. Cynka, W. Łuszczkiewicza i L. Wyczółkowskiego. W latach 1904-1907 studiował w ASP
w Wiedniu w pracowni K. Pochwalskiego. Wystawiał m. in. w TPSP w Krakowie, w TZSP w Warszawie. Malował portrety, kwiaty, sceny rodzajowe. 

42. Alfons SRPIŃSKI (1875-1961)
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CANNES
Akwarela, papier, 22,5 x 32 cm, sygn. l.d.: Mane Katz Cannes.
4.000,-⦁

Pochodził z Ukrainy; w l. 1911-12 uczęszczał do Szkoły Rysunkowej w Wilnie; naukę kontynuował w Szkole
Malarstwa M. Muraszki w Kijowie. W 1913 rozpoczął studia w paryskiej École des Beaux-Arts pod kierunkiem
F. Cormona. Po wybuchu I wojny światowej wyjechał do Piotrogrodu. W 1917 objął stanowisko profesora w Insty-
tucie Artystycznym w Charkowie. W 1921, podróżując przez Baku, Tyois, Moskwę, Mińsk i Warszawę powrócił
do Paryża, by związać się z kręgiem École de Paris. Swe prace prezentował na indywidualnych wystawach w gale-
riach Percier, Granoa, Brummer, Petit i Charpentier. Eksponował swą sztukę ponadto w Nowym Jorku w Wilden-
stein Gallery. Należał do polskiego Zrzeszenia Żydowskich Artystów Malarzy i Rzeźbiarzy. Kształt życia artysty
wyznaczały w dużej mierze podróże. W l. 1928-37 odwiedził Palestynę, Egipt, Syrię, Czechy, Polskę i Litwę. Okres
II wojny światowej spędził w Nowym Jorku. W 1945 powrócił do Paryża. Nadal sporo podróżował - do Izraela
(1948), ANyki Południowej (1950), Japonii i Indii (1957). Repertuar tematyczny sztuki Mané-Katza obejmo-
wał epizody z życia codziennego Żydów, wizerunki chasydów, sceny z geWa, kompozycje symboliczne oraz pejzaże.
Wykonywane przez artystę portrety wyróżnia wydłużony, uwysmuklony kanon postaci ludzkiej.

43. Emanuel MANE STZ (1894-1962)

PEJZAŻ WIEJSKI
Gwasz, papier, 21 x 28 cm, sygn. p.d.: 
Br. Jamont.
4.500,-⦁

Malarz, gragk, (w 1934 uzyskał dyplom wy-
działu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana
Batorego w Wilnie), jeden z założycieli Wi-
leńskiego Tow. Artystów Plastyków, profesor
malarstwa pejzażowego tamże. Wykładowca
pejzażu i martwej natury na Uniwersytecie
im. M. Kopernika w Toruniu. Udział w 75
wystawach w kraju i zagranicą.

44. Bronisław JAMONT (1886-1957)
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PORTRET MŁODEJ DAMY
Ołówek, papier, 18,5 x 12,5 cm, niesygnowany.
Opinia dr. K. Buczkowskiego  oraz J. Czerneckiego.
7.000,-

Rysownik i malarz; wybitny przedstawiciel romantyzmu w pol-
skim malarstwie, powszechnie znany przede wszystkim z cykli
czarno-białych rysunków poświęconych powstaniu stycznio-
wemu 1863 r., w których, jak nikt inny, „dał wyraz poetycznym
i pięknym uczuciom, krzywdom i zapałom tej chwili” (S.Tar-
nowski). Cykle te, zatytułowane Warszawa, Polonia, Lituania,
Wojna, nie przedstawiały konkretnych wydarzeń historycznych,
lecz symbolicznie ujmowały narodową tragedię. Ich patrio-
tyczna wymowa sprawiła, że ten nurt sztuki GroWgera zyskał
ogromną popularność, a reprodukcje jego kartonów znajdo-
wały się niemal w każdym polskim domu. Mniej znana była
pozostała twórczość artysty - obrazy rodzajowe, historyczne i
batalistyczne oraz malowane i rysowane portrety. Całe zacho-
wane oeuvre GroWgera przypomniała niedawno wielka wy-
stawa zorganizowana w 1987 r. wspólnie przez Muzea
Narodowe we Wrocławiu i w Krakowie.

45. Artur GRO]GER (1837-1867)
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SPŁYW TQTWĄ PO PRUCIE
Olej, sklejka, 62,5 x 87 cm, sygn. p.d.: F. Pautsch.
25.000,-⦁

47. Fryderyk PAUTSCH (1877-1950)

PEJZAŻ WIEJSKI
Olej, płótno, tektura, 38 x 49 cm, sygn. l.d.: B. Rychter-Janowska.
7.500,-⦁

Pierwszym nauczycielem artystki był jej brat, malarz, Stanisław Janowski. Następnie w latach 1896-1902 uczyła się w
Monachium u A. Abégo i L. Bollera oraz w prywatnej szkole S. Hollósy`ego. Po studiach odbyła podróż po południo-
wej Europie uzupełniając wykształcenie w Akademii oorenckiej (1904). Związana była z Krakowem i Lwowem, tam
też wystawiała swoje obrazy na wystawach w TPSP. Przejściowo zamieszkała w Starym Sączu (1908-09), gdzie pro-
wadziła prywatną szkołę malarstwa. Była malarką dworów polskich; pokazywała w swoich pracach ich wnętrza, ar-
chitekturę, a także sceny z życia dworu i wsi. Malowała także pejzaże - włoskie i rodzime, rzadziej portrety.

46.  Bronisława RYCHTER-JANOWSS (1868-1953)
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NA TARGU
Ołówek, papier, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak 44
1.300,-⦁

Malarz, rysownik i ilustrator. Malował sceny z motywem
koni, jeźdźców, pojazdy, sceny z kuligów i polowań. Szkołę
średnią ukończył we Lwowie. Pobierał lekcje rysunku i
malarstwa u Zygmunta Rozwadowskiego i Stanisława
Kaczor-Batowskiego. W latach 1919-1923 studiował w
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod kierunkiem
Ignacego Pieńkowskiego i Władysława Jarockiego.

48. Karol KOSSAK (1896-1975)

JEŹDZIEC
Ołówek, papier, 19,9 x 27,2 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak
1943.
1.300,-⦁

49. Karol KOSSAK (1896-1975)

KOZAK NA KONIU
Ołówek, papier, 19,5 x 27,3 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak
Stanisławów 1943.
1.300,-⦁

50. Karol KOSSAK (1896-1975)

SPOTMNIE
Ołówek, papier, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: Karol Kossak 44
1.300,-⦁

51. Karol KOSSAK (1896-1975)



34

SCENA RODZAJOWA
Akwarela, papier, 42 x 65 cm, sygn. p.d.: K. Kossak Stanisławów.
3.200,-⦁

52. Karol KOSSAK (1896-1975)

PEJZAZ Z BRONOWIC
Olej, płótno, 66 x 911,5 cm, sygn. l.d.: St. Paciorek 1938 
6.500,-⦁

53. Stanisław PACIOREK (1889-1952)
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ŚMIESZNE HISTORIE
Olej, tektura, 35 x 50 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
5.000,-

55. Wincenty WODZINOWSKI (1866-1940)

NIEDZIELA PRZED KOŚCIOŁEM
Olej, płótno, 45 x 61,5 cm, sygn. p.d.: Władysław Chmieliński, na odwrocie naklejka papierowa sklepu malarskiego
w StuWgarcie wraz z pieczęcią. 
6.000,-

54. Władysław CHMIELIŃSKI (1862-1941)
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PROJEKTY POCZTÓWEK ŚWIĄTECZNYCH
Akwarela, gwasz, papier, 3 szt., 17 x 9,5 cm, sygn. p.d.: St. Matejko.
9.800,-

Studia w krakowskiej ASP w latach 1886-1892 u W. Łuszczkiewicza, L. Loeoera i J. Matejki, a następnie w aka-
demii monachijskiej. Malował pejzaże, portrety sceny rodzajowe. Swoje prace wystawiał w TPSP w Krakowie,
Lwowie i Wilnie. Kierował działem kompozycji gguralnej w Zakładzie Żeleńskich w Krakowie.

56. Stefan MATEJKO (1871-1933)

WIDOK NA RYNEK KQKOWSKI
Olej, blacha cynkowa, 34,5 x 48 cm, niesygn. 
8.500,-

57. MN (poł. XIX w.)



37

TANDEM
Akwaforta, akwatinta, 23,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Sroka 2007 38/100.
1.500,-⦁

Uprawia malarstwo, gragkę, rysunek. W swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych, brał
udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. na
Biennale Gragki w Mulhouse (1984), Gragca Atlantica w Reykjaviku (1987), Grand Prix na Biennale
Gragki w Vaasa (1987). Grand Prix na Biennale Gragki w Seulu (1988), Nagrody im. Witolda
Wojtkiewicza w Krakowie (2001 ). W 2008 roku odbyła się retrospektywna wystaw artysty w krakow-
skim Muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych (m.in. Muzeum Narodowe w Kra-
kowie; Metropolitan Museum, Nowy Jork; Albertina Wiedeń; National Gallery, Waszyngton; Museum
Oscar Niemeyer, Kurytyba; Utsunomiya Museum of Art, Utsunomiya).

58. Jacek SROS (ur. 1957)

DON KICHOT
Akwaforta, akwatinta, 24,5 x 32 cm, sygn. l.d.: J. Sroka 2002 84/100.
1.500,-⦁

59. Jacek SROS (ur. 1957)
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POSTAĆ Z GRUPY TRZECH KRÓLI
Rysunek, tusz, tempera, karton, 23,1 x 23,1 cm, nie sygn., na odwrotnej stronie inskrypcja:
„Przyszliśmy tu po kolędzie” / proj. lalki-kukiełka / z grupy trzech króli. Proj. do „Przyszliśmy
tu po kolędzie…”. (Szopka krakowska).
1.200,-

60. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

SZOPM – MATM BOSM, ŚW. JÓZEF, ZWIERZĘTA
Rysunek, tusz, tempera, karton, 16,3 x 23 cm, nie sygn. Proj. do „Przyszliśmy tu po kolę-
dzie...”. (Szopka krakowska).
1.500,-

61. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

Malarz, aktor, reżyser, scenograf. Od roku 1938 studiował ma-
larstwo w Akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła Dad-
leza i Kazimierza Sichulskiego. Następnie, w okresie okupacji,
kontynuował naukę w działającej ogcjalnie Kunstgewerbes-
chule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach
1945-46, uczył się aktorstwa i reżyserii w Studiu Dramatycz-
nym przy Starym Teatrze w Krakowie. Tuż po wyzwoleniu
należał do Grupy Młodych Plastyków, a w roku 1957 został
członkiem reaktywowanej wówczas Grupy Krakowskiej. Po-
dobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszyst-
kim wokół przewodzącego im Tadeusza Kantora, brał udział
w wystawach sztuki nowoczesnej (Kraków 1948-49, War-
szawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem
„Cricot 2". W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kie-
rownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i Maski „Gro-
teska" w Krakowie. Prace artysty znajdują się w zbiorach
muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą.
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ANIOŁEK
Rysunek, tusz, tempera, karton, 23 x 16,2 cm, nie sygn. Proj. do „Przy-
szliśmy tu po kolędzie…”. (Szopka krakowska).
2.000,-

62. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

DIABEŁ
Rysunek, tusz, tempera, karton, 23 x 16,2 cm, nie sygn., na odwrotnej stro-
nie inskrypcja autorska: Smolka / (maska). Proj. do „Przyszliśmy tu po kolę-
dzie…”. (Szopka krakowska).
1.500,-

63. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)

KRÓL HEROD
Rysunek, tusz, tempera, karton, 23 x 16,2 cm, nie sygn., na odwrotnej stro-
nie inskrypcja autorska: Herod / (maska). Proj. do „Przyszliśmy tu po kolę-
dzie…”. (Szopka krakowska).
1.500,-

64. Kazimierz MIKULSKI (1918-1998)
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MARTWA NATUQ
Olej, płótno, 50,5 x 65 cm, sygn. p.d.: Rzepiński 
18.000,-⦁

Malarz, gragk, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehoaerowej i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego,
J. Pankiewicza. Studia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał się z ugrupwaniem Zwor-
nik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie
rektorem tej uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpanii. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą (Nowy
Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym uprawiał rysunek i gragkę. Malował
pejzaże, martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

65. Czesław RZEPIŃSKI (1905-1995)
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LUSTRO, 1978
Olej, akryl, collage, 40 x 53 cm, sygn. p.d.: Modzelewski 1978. 
2.500,-⦁

67. Maciej MODZELEWSKI (1938-2000)

KOŃ
Technika mieszana, płyta pilśniowa, 62 x 85 cm, sygn. p.d.: Z. Lachur. 
3.000,-⦁

66. Zdzisław LACHUR (1920-2007)

Studiował w Akademii Sztuk Pięknych w
pracowniach prof. Piotra Potworowskiego,
prof. Aleksandra Kobzdeja i prof. An-
drzeja Rudzińskiego. Dyplom uzyskał w
1964 roku. Zajmował się malarstwem,
gragką i rysunkiem. Był laureatem licz-
nych nagród i wyróżnień (m.in.IV Na-
groda Shakespeare Competition BBC,
Londyn;  1969 I Nagroda plebiscytowa
na Międzynarodowym Biennale Gragki,
Kraków;  1985r  Nagroda Prezydenta
Warszawy na wystawie malarstwa i gra-
gki, Warszawa). Prace swoje prezentował
na licznych wystawach indywidualnych
m.in.: Poznań, Warszawa, Łódź, Londyn,
Eidhoven, Bremen, Oslo, Detmold oraz
zbiorowych w kraju i zagranicą
(m.in.Moskwa, Tokio, Paryż, Kolonia,
Chicago, Nowy Jork, Detroit).

Malarz, rysownik, autor ilustracji książko-
wych, pionier w dziedzinie glmu rysunko-
wego. Studiował w krakowskiej ASP, w
pierwszej połowie lat 50. pracował w Stu-
diu Form Rysunkowych w Bielsku-Białej.
Brał udział w licznych wystawach krajo-
wych i zagranicznych, m.in. w Wystawie
Młodej Plastyki w Arsenale w 1955, w
Międzynarodowej Wystawie "GeWo" w
Amsterdamie, 1961. W 1961 przenosi się
z Katowic do Warszawy. Tematycznie
twórczość artysty wiąże się w istotnym
stopniu z jego postawą ideowo-moralną,
piętnuje okrucieństwo faszyzmu (cykle za-
głady geWa i rozstrzelań), zwraca uwagę
na dramat alkoholizmu, prostytucję. La-
chur posługuje się dynamiczną, często dra-
pieżną formą, której uproszczony rysunek
i oszczędny kolor zbliża go do twórczości
Picassa. Prace artysty znajdują się m.in. w
Muzeum Narodowym w Warszawie i w
Muzeum Martyrologii Żydów w Paryżu.
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OBQZ 2
Olej, płótno, 1979, 100 x 82 cm, sygn. na odwrocie: Mikołaj Kochanowski Kraków Dzierżyńskiego 21C/6.
17.500,-⦁

Artysta malarz i pedagog. Urodził się w Grosułowie koło Odessy. W 1921 roku wraz z matką i siostrami przyjechał do Polski, początkowo zamieszkali w
okolicy Kalisza. W 1938 roku Kochanowski rozpoczął studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, które zostały przerwane wybuchem wojny, w której
artysta brał udział. W 1940 roku zamieszkał we Lwowie, gdzie wziął ślub z Wandą Frankowską. W następnym roku powrócił do Krakowa i rozpoczął
pracę w Kawiarni Plastyków przy ul. Łobzowskiej 3, gdzie pracowało wówczas wielu artystów i ludzi sztuki. Po zakończeniu wojny ponownie wstąpił do
ASP, którą ukończył w 1947 roku. Od razu został powołany jako asystent na Wydziale Malarstwa, gdzie pełnił funkcję pedagoga i nauczyciela rysunku
przez ponad 30 lat (do 1982 roku). Jego uczniami byli m.in. Zbigniew Bajek i Tadeusz Wiktor. Równocześnie cały czas pracował nad swoją sztuką - rozpo-
czynając od klasycznego malarstwa szybko zaczął poszukiwania własnej formy wyrazu, którą odnalazł w abstrakcji geometrycznej, często tworzonej przy
użyciu gotowych przedmiotów. Pierwszą wystawę indywidualną zorganizował w 1960 roku w Domu Plastyków. Uczestniczył w ponad 120 wystawach w
kraju i za granicą, m.in. we Francji, Norwegii, na Węgrzech. Był artystą wszechstronnym, malował prace olejne, tworzył kolaże, wykonywał abstrakcyjne re-
liefy z użyciem gotowych przedmiotów (ready made), projektował wnętrza i dekoracje, brał też udział w happeningu Tadeusza Kantora (1965 rok).

68. Mikołaj KOCHANOWSKI (1916-1987)
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NAD WODĄ II
Olej, płótno, 90 x 120 cm, sygn. na odwrocie: „Janusz Trzebiatowski 94”, 1994 r., 88,5 x 118,5 cm.
17.000,-

Dyplom Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w 1961 roku. Od 1954 roku mieszka i tworzy w Krakowie. Jego twórczość to malarstwo, gragka, plakat,
mała forma rzeźbiarska, medalierstwo, realizacje w zakresie architektury i scenogragi. Jest także poetą (wydał 6 tomików poetyckich). Ulubione tematy to
cykle pejzaży i cykle "Ona" poświęcone kobiecie. Jego malarstwo pozostaje w nurcie abstrakcji opartej na rzeczywistości sprowadzonej do formy symbolu rea-
lizowane w ulubionych technikach pastelowej i olejnej.

Zainteresowania artystyczne Janusza Trzebiatowskiego oscylują wokół malarstwa abstrakcyjnego. Płótna artysty komponowane są dużymi plamami barw-
nymi o intensywnej gamie barwnej i fakturze. Sam artysta mówił o sobie, że należy do tego rodzaju malarzy, którym nieustannie towarzyszy niepokój twór-
czy, penetracja własnego wnętrza i nerw podróżnika. Kompozycja „Nad wodą II” zdaje się oddawać te właśnie uczucia. Artysta tworzący w kręgu
malarstwa, gragki, plakatu, medalierstwa, rzeźby, scenogragi i gragki, jak i również poezji. Absolwent krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, członek licz-
nych ugrupowań artystycznych. Za całokształt twórczości nagrodzony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 

69. Janusz TRZEBIATOWSKI (ur. 1936)
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ZDEJMUJĄCA II
Olej, płótno, 120 x 92,5 cm, sygn. na odwrocie: Janusz Trzebiatowski 2000.
17.000,-

70. Janusz TRZEBIATOWSKI (ur. 1936)
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AKT
Olej, płótno, 130 x 97 cm, sygn. na bleitramie W. Jackiewicz XI 206.
20.000,-⦁

Malarz, pedagog. Studia na wydz. malarstwa PWSSP w Sopocie. Dyplom w 1952 roku w pracowni Artura Nacht-Sam-
borskiego. W latach 1965-1981 profesor i rektor obecnej Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Jeden z najwybitniejszych
polskich malarzy współczesnych z wielkim dorobkiem artystycznym; Przeszedł w swojej twórczości od małych form, poprzez
dzieła kubizujące do obecnych dużych rozmiarów z przedstawieniem w nich ludzkiego ciała, z uwzględnieniem przestrzeni i koloru.

71. Władysław JACKIEWICZ (1924-2016)
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KQJ – OBQZ CZARNA KOSZULA
Olej, płótno, 123 x 95 cm, sygn. p.d.: D. Leszczyńska-Kluza 2015 r.
33.000,-

Twórczość Danuty Leszczyńskiej-Kluzy można łączyć z symbolizmem, surrealizmem, egzystencjalizmem, lecz artystka wypracowała swój własny sposób
wypowiedzi artystycznej. Dzieła Leszczyńskiej – Kluzy przejawiają jej wewnętrzny świat pełen emocji, reoeksji i doznań, które ujawniają się poprzez indywi-
dualny język znaków i symboli. Obraz „Kraj-obraz czarna koszula” eksponowany i reprodukowany na wystawach m. in.: „Abstrakcja/Figuracja”, Galeria
Mank w Szentendre na Węgrzech w 2015 r. oraz w Galerii Sztuki Artemis w Krakowie, 2015 r. Pojawił się również w dokumencie na temat artystki wyre-
żyserowanym przez Katarzynę Kotulę w 2016 roku. 
Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie pod okiem Zbigniewa Pronaszki i Zygmunta Radnickiego. Artystka od 1952 roku aktywnie uczestniczy
w ruchu wystawienniczym, czym została wielokrotnie nagradzana, m. in. srebrnym medalem i dyplomem członka Akademii Tomasso Campanella w Rzymie.
Jej twórczość reprezentowała Polskę na Biennale Sztuki w 1969 roku w Sao Paulo, a także w 1984 roku w Wenecji. Prace Danuty Leszczyńskiej – Kluzy
znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych na całym świecie. 

72. Danuta LESZCZYŃSS-KLUZA (ur. 1926)
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STARY DOM
Akryl, płótno, 2002, 42,5 x 54 cm, sygn. l.d.: St. Puchalik 2002, na odwrocie: St. Puchalik „Stary
Dom” akryl 2002.
2.200,-⦁

Pobierał nauki w Liceum Plastycznym w Jarosławiu, w 1960 roku rozpoczął studia na Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie u Hanny Rudzkiej-Cybisowej. Jako uczeń znanej kapistki Puchalik
wypracował swoją własną formę artystyczną korzystając ze spuścizny środków malarskich pol-
skiego koloryzmu. Na krakowskiej ASP pracował od roku 1971. Dzieła artysty eksponowane są
w m.in. w Muzeum Watykańskim czy w kolekcjach prywatnych na wielu kontynentach.

73. Stanisław PUCHALIK (1939-2012)

SAMOTNY DOM
Akryl, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: Stanisław Batruch oraz na odwrocie Stanislaw Batruch, Samotny
dom, 60 x 80, akryl, 2008. 
6.000,-

74. Stanisław BATRUCH (1935-2015)

Malarz, profesor zwyczajny, wieloletni wykładowca
ASP w Krakowie. Studia na wydziale malarstwa na
krakowskim ASP, dyplom w pracowni Hanny Rudz-
kiej-Cybis. Brał udział w ponad stu wystawach zbio-
rowych w kraju i za granicą. Zorganizował ponad
czterdzieści wystaw indywidualnych. Jego prace znaj-
dują się w zbiorach muzealnych oraz kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą. Ważne miejsce w jego
twórczości zajmuje człowiek, który pojawia się za-
równo w przedstawieniach portretowych, jak i scenach
rodzajowych. Jego malarstwo charakteryzuje dosko-
nałe wyczucie koloru i plamy barwnej oraz umiejęt-
ność uchwycenia atmosfery czarów współczesnych.
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STOLICZKU NAKRYJ SIĘ
Giclee, 31 x 33,5 cm, sygn. 1/19 stoliczku nakryj się Yerka. 
2.000,-⦁

Jacek Yerka ukończył w 1976 Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu. Specjalizował się w gragce. Od 1980
poświęcił się całkowicie malarstwu. Bazując na precyzyjnej, wzorowanej
na dawnych mistrzach technice obrazowania (Jan van Eyck, Hierony-
mus Bosch), lecz przede wszystkim na własnej, nie znającej granic wyob-
raźni, tworzy surrealne kompozycje, szczególnie podziwiane przez
miłośników fantastyki we wszystkich odmianach. Zainspirował np. au-
tora fantasy Harlona Ellisona do napisania 30 krótkich opowiadań,
które wraz z obrazami Yerki złożyły się na publikację pt. “Mind Fields”.
To samo amerykańskie wydawnictwo "Morpheus Intenational" wydało
album "ue Fantastic Art of Jacek Yerka”. W 1995 artysta został laurea-
tem prestiżowej World Fantasy Award.

75. Jacek YERS (ur. 1952)

SIEDLISKO
Giclee, 31 x 34,5 cm, sygn. 1/19 siedlisko, Yerka. 
2.000,-⦁

76. Jacek YERS (ur. 1952)

KRÓL BOROWIK
Giclee, 30 x 34 cm, sygn. ołówek 1/19Krół Borowik  Yerka. 
2.000,-⦁

77. Jacek YERS (ur. 1952)
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RÓŻE
Akryl, deska, 57 x 31 cm, sygn. p.d.: J.Szpyt.
3.000,-

80. Janusz SZPYT (ur. 1960)

POTOK
Olej, płótno, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: J.Szpyt.
3.800,-

Studia w ASP w Katowicach (Wydział Gragki) oraz w Krakowie (Wydział Malarstwa)
w latach 1979-83. Członek Grupy Trzech Tercet Nadęty (Janusz Szpyt, Piotr Naliwajko,
Leszek Żegalski).

79. Janusz SZPYT (ur. 1960)

FOTONY
Technika mieszana, płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.d.: BPW.
Na odwrocie autorski napis Fotony z cyklu Strumień czasu
Barbara Pałka-Winek. 
3.800,.-

Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wy-
dziale Malarstwa w pracowniach profesorów: Szancenba-
cha, Brzozowskiego i Buczka. Dyplom w roku 1983. Jej
malarstwo charakteryzuje poszukiwanie oraz eksperymenty
dotyczące formy i materii obrazu. Ważna jest technologia
malarska udoskonalona i wzbogacona o własne doświadcze-
nia, a nawet doprowadzenie do wypracowania własnej tech-
nologii. Pracuje cyklami, które wzajemnie uzupełniają się i
tworzą w efekcie pełną skalę jej odczuć i przeżyć. Ważniejsze
wystawy: kilkakrotnie wystawiała w Paryżu, Londynie i
Nowym Jorku, na ManhaWanie (Agora Gallery, Ward-
Nasse Gallery, Brodway Gallery, targi sztuki Artfairs). Brała
udział w Biennale we Florencji, London Biennale, Tokyo
Biennale. Ważniejsze nagrody: Artis Laudabilis - Budapeszt,
Oscar della Cultura - Florencja, Marco Polo International
Prize - Wenecja, Roma Imperiale International Prize -
Rzym, Sandro BoWicelli Prize - Florencja, Primo Delle Arti
„Donato Bramante" - Rzym.

78. Barbara PAŁS-WINEK (ur. 1958)
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Przedstawienie Sarmaty ubranego wg mody XVIII wiecznej.
Olej, blacha miedziana, obrzeże złocone, wzór geometryczny,
35 x 34 cm, XVIII/XIX w. Po konserwacji.
8.500,-

82. PORTRET TRUMIENNY SZLACHCICA

Album składający się z 15 zeszytów zawie-
rających 64 barwne reprodukcje malar-
stwa polskiego z przełomu XIX/XX w.
m.in.: J. Matejki, A. GroWgera, T. Axento-
wicza, P. Michałowskiego, J. Chełmońskiego,
J. Malczewskiego, J. Mehoaera, W. Podko-
wińskiego, J. Stanisławskiego, L. Wyczół-
kowskiego, A. Gierymskiego, J. Pankiewicza,
S. Wyspiańskiego oraz teksty dotyczące
życia i twórczości najwybitniejszych pol-
skich artystów. Okładkę stanowi litograga
barwna J. Mehoaera, sygn. na kamieniu
l.d.: Józef Mehoaer 1903. Wydanie pierw-
sze z lat 1903-1904. Ukazało się nakła-
dem Księgarni H. Altenberga we Lwowie.
Oprawa współczesna wykonana w pracowni
introligatorskiej Volumin.
950,-

81. SZTUM POLSM-MALARSTWO, 
1903-1904



51

Szkło bezbarwne, matowione, prasowane, śr. 25 cm, sygn. Lalique France, XX w.
3.500,-

84. MISA

Srebro pr. 12 łut z srebrnymi monetami 20 krajcarowymi, 27,3 x 30,2 cm, w.: 688 g, Austro-Węgry XIX w.
Kołnierz ręcznie pleciony z szesnastoma srebrnymi monetami 20-krajcarowymi bitymi dla Austro-Węgier. Lustro
z ośmioma 20-krajcarówkami i jednym talarem z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem i napisem
„PATRONA BAVARIAE 1754”.
6.000,-

83. PATER SREBRNA
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Kałamarz i bibularz, z pełnoplastycznymi postaciami niedźwiedzi polarnych, brąz, sygn. Titze 1916, wkład szklany, długość
37 cm, szerokość 18 cm, wys. 14,5 cm. 
3.000,-

A. Titze - rzeźbiarz austriacki, autor rodzajowych ggurek z brązu, czynny 1900-1920 , Wiedeń, XIX/XXw. Rzeźba realistyczna
wykonana z wielką dbałością o szczegóły.

85. ZESTAW NA BIURKO

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 delgnów, krawędź misy ozdobiona ażurową wicią rocaille’owo-kwiatową. W lustrze repusowane mo-
tywy ooralne; środek wzniesiony, z kanelowaną krawędzią i wprawionym medalem, obramowanym z dwóch stron wicią
roślinną oraz napisem: From ueir Royal Highness – ue 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.
8.700,-

86. MISA DEKORCYJNA
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Kieszonkowy, damski, dwukopertowy, koperty złote pr. 18, zakryty, tarcza biała emalia, cyNy rzymskie, koperty grawerowane, emaliowane, rauty, kluczyk i etui,
1 poł. XIX w.
5.200,-

87. ZEGAREK
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3-kopertowy, złoto 18 kt., tarcza emaliowana biała, numer werku 7409993, numer koperty 7591547, w: 67,8 g., Szwajcaria, lata 30. XX w. 
7.000,-

88. ZEGAREK KIESZONKOWY OMEGA

3-kopertowy, IWC, Probus Scafusia, złoto 14 kt., tarcza emaliowana biała, numer werku 371455, numer koperty 405871, w: 105,76, Szwajcaria, 
lata 90. XIX w.
12.000,-

89. ZEGAREK KIESZONKOWY IWC SCHAFFHAUSEN
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Złoto pr. 3, emalia biała i błękitna, 1 diament naturalny szlif bagiet, w. 16,3 g., Czechy, 1. poł. XIX w.
16.000,-

91. BRNSOLETS BIEDERMEIER

Złoto pr. 585, centralnie diament naturalny rozeta holenderska. ok. 0,60 kt,, I/SI1; 8 diamentów naturalnych szlif brylan-
towy, łącznie 2,40 kt.; w. 5,25 g., XIX/XX w.
28.000,-

90. PIERŚCIONEK Z DIAMENTAMI
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Złoto pr. 750, 1 diament naturalny oraz 8 rautów dia-
mentowych, łącznie ok. 0,20 kt, H-I/SI, w: 22,88 g.,
Francja 1847-1919.
12.000,-

92. BRNSOLETS ZŁOTA

Złoto pr. 570-578, 11 diamentów, szlify rozetowe
okrągłe i owalne, łącznie około 0,60 kt, H/SI – P1, 
w: 6,52 g. 
2.500,- 

93. BROSZS W FORMIE PÓŁKSIĘŻYCA

Złoto pr. 250, srebro; 1 brylant szlif stary brylantowy
0,44 kt Vs2/H; 4 brylanty, szlif stary brylantowy,
łącznie 0,68 kt Si-Vs/H; 12 szagrów naturalnych,
łącznie 0,72 kt; 30 diamentów naturalny raut, łącznie
0,30 kt.; w: 13,34 g.
9.500,-

94. BRNSOLETS Z OKRESU 
MIĘDZYWOJENNEGO
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Złoto pr. 750, platyna pr. 900, 9 diamentów natural-
nych, szlif brylantowy okrągły, łącznie ok. 0,88 kt.,
I/VS - SI, oraz 38 diamentów naturalnych raut, łącznie
ok. 0,57 kt, H – I/SI, w: 10,46 g., Rosja 1908-1917.
25.000,-

95. BRNSOLETS

Platyna pr. 900; 3 szagry naturalne, 42 diamenty,
łącznie ok. 0,60 kt., H-I/VS-SI, w. 15,63 g., Polska ok.
1925 r.
12.000,-

96. BROSZS ART DECO

Z NAPISEM „IN MEMORY OF“
Złoto niskopróbne, czarna emalia, w. 11,4 g., Anglia
XIX w.
800,- 

97. BROSZS PAMIĄTKOWA ŻAŁOBNA



Złoto pr. 585; 2 diamenty łącznie 0,06 kt, stary szlif brylantowy,
CR/VSI; granatowa emalia, w: 3,3 g.
4.500,-

99. PAR KOLCZYKÓW BIEDERMEIER

Złoto pr. 550-585; platyna; 2 diamenty, szlif brylantowy stary, ok. 0,32
kt., H/SI; 20 diamentów naturalnych, łącznie 0,30 kt.; perła słono-
wodna, śr. 4,5 mm, barwa biało-srebrzysta; w: 5,27 g. 
4.000,-

100. PIERŚCIONEK Z PERŁĄ

Kolczyki srebrne z elementami złota; 2 diamenty rozeta holenderska,
szlif tablicowy, łącznie ok. 1,4 kt., P1/J; 14 diamentów rozet szlif tabli-
cowy, łącznie 0,74 kt., P1-P3 kolor I-M; czarna emalia; w: 12,35 g. 
Broszka srebrna z elementami złota; 2 diamenty rozeta holenderska,
szlif tablicowy, łącznie ok. 0,80 kt., P1-P3, kolor Z; 10 diamentów szlif
tablicowy, łącznie 0,25 kt., P1-P3, kolor J-M; czarna emalia; w: 12,2 g.
12.000,-

98. KOMPLET BIŻUTERII BIEDERMEIER
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Złoto pr. 56, dł. 190 cm, w: 52 g., Rosja, pocz. XX w.
9.500,-

101. DEWIZS DO ZEGARS
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Złoto pr. 585, kamienie naturalne agaty, szlif kaboszon, imiennik złotnika FD, w. 10,8 g,
Austria, Graz, lata 20 XX w.
2.700,-

103. SPINKI DO MANKIETÓW

Złota pr. 500, srebro, 46 diamenty naturalny rauty,
łącznie ok 1,0 kt w. 9,7 g.
4.200,-

102. SMEA NA MUSZLI Z ALEGORIĄ WIOSNY

Z SEKRETNIKIEM NA PLECIONE WŁOSY
Oprawa metalowa, w. 27,4 g., 1. poł. XIX w.
2.000,-

Wraz z nadejściem romantyzmu i sentymentalizmu nastała moda na manifestację uczuć.
Zaczęła powstawać biżuteria pozwalająca je uzewnętrznić. W Anglii duży wpływ na rozpo-
wszechnienie się tego typu precjozów miała królowa Wiktoria przeżywająca głęboką żałobę
po księciu Albercie. Medaliony, brosze i inne kosztowności personalizowano zamykając we-
wnątrz pukle włosów, fotograge czy drobiazgi związane z upamiętnianą osobą.

104. BROSZS BIEDERMEIER



Stop złota i srebra, almandyny i perły, początek XVIII w.
18.000,-

105. NASZYJNIK
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Złoto 18 kt, emalia biała i czarna, perły hodowlane Akoya, zapięcie
złote z kameą w koralu, w. 97,5 g.
14.000,-

106. NASZYJNIK Z SMEĄ W KORLU

Złoto 14 kt, emalia błękitna i biała, 2 granaty naturalne, Czechy,
pocz. XIX w., w. 18,15 g.
18.000,-

107. NASZYJNIK BIEDERMEIER



INDEKS  ARTYSTÓW

Stanisław BATRUCH (1935-2015) 74
Józef CEMPLA (1918-2004) 35, 36
Władysław CHMIELIŃSKI (1862-1941) 54
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Antoni CHRZANOWSKI (1905-2000) 13
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Stefan MATEJKO (1871-1933) 56
Ignacy MAZUREK (1880-1950) 6
Matylda MELENIEWSS (1869-1930) 29
Kazimierz MIKULSKI (1918-1998) 60-64
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Kazimierz Mikulski (1918-1998), „Szopka…“



P L A C Ó W K I  D E S Y :

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



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