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

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

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

DEsA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DEsA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

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

Antykwariaty w Krakowie

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

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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  33  ddoo  77    ggrruuddnniiaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek i sDA
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,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
OOllggaa  KKoollbbeerr,,  AAlleekkssaannddrraa  PPoowwęęsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Kazimierz MMiiKKuullssKKii (1918-1998), Cisza albo przezwyciężenie lęku, poz. 64 (�agment)

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

malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika
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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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W POrCIe
Olej, płótno, 70 x 90 cm, sygn. p.d.: GerHArD G[F.
1133..000000,,--⦁

2. gerhard ggPPFF (1883-1960)

MArTWA nATu[ Z KWIATAMI
Olej, płótno, 69 x 98 cm, sygn. p.d.: B. Stawiński.
44..770000,,--⦁

1. Bolesław SSttAAWWIIńńSSKKII  (1908-1983)

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracow-
niach W. Jarockiego, T. Axentowicza, F.
Pautscha i W. Weissa. Współzałożyciel I
Grupy Krakowskiej wraz z m.in. S. Blonde-
rem, J. Sternem, L. Lewickim, H. Wicińskim.
Brał udział w krakowskich i lwowskich wy-
stawach Grupy, współpracował z teatrem
plastyków Cricot. Lata okupacji spędził w
Krzemieńcu, po wojnie osiadł w Bytomiu.
Związał się z katowickim oddziałem ASP,
gdzie uzyskał tytuł naukowy docenta. Tema-
tem licznych prac artysty są martwe natury,
podmiejskie pejzaże, scenki rodzajowe w ka-
wiarni, portrety przyjaciół. Świetnie opano-
wał technikę akwarelą, malował również
kompozycje olejne.
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WIDOK nA S\łKę
Akwarela, papier, 30 x 26 cm, sygn. l.d.: Tondos, a na od-
wrocie opinia dra. Stanisława Dąbrowskiego.
33..550000,,--

W latach 1869-1975 kształcił się w krakowskiej Szkole Sztuk
Pięknych pod kierunkiem Władysława łuszczkiewicza i Jana
Matejki. Studia kontynuował w Wiedniu, a przez krótki czas
także w Akademii monachijskiej u Odo Seitza. Jego ulubioną
techniką była akwarela, ale malował także olejno i pastelami.
W Krakowie wystawiał w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk
Pięknych, w Warszawie zaś w Towarzystwie Zachęty i w Salo-
nie Krywulta.

4. Stanisław ttOOnnDDOOSS (1854-1917)

PeJZAż WłOSKI
Olej, tektura, 33 x 23,5 cm, sygn. l.d.: B. rychter-Janowska.
77..000000,,--⦁

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej (1898-1901),
naukę kontynuowała w akademii aorenckiej i w rzymie, a także
w Krakowie u Jana Stanisławskiego. W latach 1909-1910 pro-
wadziła szkołę malarstwa w Starym Sączu. Malowała pejzaże,
widoki dworów polskich oraz ich stylowe wnętrza, martwe na-
tury i portrety.

3. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSQQ (1868-1953)
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PeJZAż
Olej, płótno, 64 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Huciska 30/7 [1]915 Zygmunt Ajdukiewicz.
1188..000000,,--

naukę malarstwa rozpoczął w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a następnie, w latach 1880-1885 studiował w Akademii Wiedeńskiej i Monachijskiej.
Po studiach stale mieszkał w Wiedniu, skąd w roku 1893 wyjeżdżał do Paryża. Podobnie jak jego stryjeczny brat, Tadeusz Ajdukiewicz, był malarzem sfer
dworskich i arystokratycznych. Malował portrety, sceny rodzajowe o tematyce myśliwskiej oraz obrazy historyczne. Zajmował się także ilustratorstwem.

5. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ  (1861-1917)
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POrT W neAPOLu
Olej, płótno, 80 x 120 cm sygn. l.d.: A.Schuhknecht.
1166..000000,,--

7. Adolf SScchhuuhhKKnnEEcchhtt (1889-1940)

PeJZAż ZIMOWy
Olej, płótno, 81 x 101 cm, sygn. l.d.: r.F Curry.
1155..000000,,--⦁

6. Robert F. ccuuRRRRYY (1872-1955)
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nA SPACerZe
Olej, płótno, 47 x 55 cm, sygn. l.d.: A neumann.
1122..000000,,--

9. Abraham nnEEuummAAnnnn (1873-1942)

PrZySTAń
Olej, płótno, 60 x 100 cm sygn. l.d.: W.Moras.
1155..000000,,--

8. Walter mmOOPPSS (1856-1925)

Malarz, uznawany za najwybitniejszego ży-
dowskiego pejzażystę z kręgu Jana Stani-
sławskiego. Początkowo kształcił się w
warszawskiej Szkole rysunkowej, a następ-
nie za namową Samuela Hirszenberga udał
się na studia do Krakowa, gdzie w tamtejszej
ASP był uczniem J. Malczewskiego, L. Wy-
czółkowskiego i Jana Stanisławskiego (1892-
1902). naukę kontynuował w Paryżu w
Académie Julian, podróżował do Holandii,
Belgii, Anglii i niemiec. Mieszkał w Krako-
wie, a w latach 1908-1913 w Zakopanem.
niewątpliwie pierwszym sukcesem jaki od-
niósł, była zorganizowana w 1903 w war-
szawskim Salonie Krywulta wystawa ok. 80
szkiców pejzażowych. Wysoko oceniane pej-
zaże neumanna to często widoki podkra-
kowskich wsi, krajobrazy tatrzańskie,
motywy z Bretanii, Kazimierza nad Wisłą,
Krakowa. na uwagę zasługują szczególnie
jego wczesne prace, malowane szerokimi swo-
bodnymi pociągnięciami pędzla, o łagodnej,
zgaszonej kolorystyce.
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ODWróT
Olej, sklejka, 47,5 x72 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1933.
2299..000000,,--⦁
Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem Wojciecha Kossaka, wnukiem Juliusza, bratem Magdaleny
Samozwaniec i Marii Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej. Już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, jed-
nak nigdy nie podjął żadnej nauki ani studiów w tym kierunku. rysunku i malarstwa uczył się w pracowni ojca.
Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w Towarzystwie Sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie po-
kazano cykl napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty. Choć Wojciech Kossak wiązał z nim wielkie nadzieje,
Jerzy nigdy nie wypracował indywidualnego stylu, masowo powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych
powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację _nansową, ale miało to zły wpływ na jego rozwój
twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety.

11. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

nAD POTOKIeM
Olej, płótno, 34 × 43 cm, sygn. l.d.: A. Lange 1840.
1155..000000,,--

10. Antoni llAAnnggEE (1774-1842)

Malarstwa uczył się prywatnie u znanego wie-
deńskiego pejzażysty Lorenza Schonbergera. Od
1810 r. przebywał we Lwowie, gdzie do 1832
r. pracował jako dekorator w teatrze lwowskim.
należał do Towarzystwa naukowego przy Za-
kładzie narodowym im. Ossolińskich (od 1832
r.). uznanie zdobył jako malarz pejzaży i za-
bytków wschodniej Galicji - okolic Lwowa, no-
wego Sącza, Przeworska, Krynicy oraz Podola
i Wołynia, które spopularyzowano dzięki albu-
mom litogra_i, wydawanym przez Józefa i Piotra
Pillerów. Antoni Lange był jednym z pierwszych
pejzażystów lwowskich, malujących klasyczne
pejzaże idealne, których nastroje budował sub-
telnymi rozwiązaniami kolorystycznymi.
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PrZeJAżDż\
Olej, płótno, 44,5 x 62,5 cm, sygn. p.d.: Batowski 1925. 
66..000000,,--

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1883-1885 u profesora łuszczkiewicza, nato-
miast kolejne dwa lata spędził na akademii wiedeńskiej u Griepenkerla i L’Allemanda. edukację artystyczną
uzupełnił w Monachium, później w Paryżu, we Włoszech, Hiszpanii i Maroku. W latach 1903-1914 prowa-
dził własną szkołę malarstwa we Lwowie, gdzie został również współzałożycielem Stowarzyszenia Artystów
Młoda Sztuka i członkiem Zarządu Związków Artystów Polskich. Batowski przez współczesnych określany
był jednym z ostatnich polskich batalistów.

12. Stanisław QQccZZOORR--BBAAttOOWWSSKKII (1866-1946)

Z OKnA P[COWnI
Olej, tektura, 14 x 22,5 cm, sygn. l.d.: 20 I 926, opis autorski na odwrocie Batowski Lwów 20 I 1926 Z okna
pracowni. 
11..880000,,--  

13. Stanisław QQccZZOORR-BBAAttOOWWSSKKII  (1866-1946)
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10

POrTreT MęSKI
Olej, płótno dublowane, 63 x 51 cm, niesygnowany.
1100..000000,,--

15. mmnn (XIX w.)

POrTreT CHłOPCA
Olej, płótno, 71 x 61 cm, sygn. p.śr.: A. Krüger 1875.
66..550000,,--  

14. A. KKRRüüggEERR (XIX w.)
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DZIeWCZynA W STrOJu LuDOWyM
Olej, tektura, 73 x 50,5 cm, sygn. p.d.: Henryk uziembło.
88..550000,,--⦁

naukę rozpoczął w Szkole Przemysłowej w Krakowie, by po
czterech latach kontynuować ją w wiedeńskiej Kunstgewerbes-
chule. Jako pracownik Österreichisches Museum für Kunst und
Industries w Wiedniu pogłębiał znajomość sztuk dekoracyjnych.
W 1902 r. wstąpił do krakowskiej ASP i studiował pod kierun-
kiem 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 gra_kę i działał jako plakacista. Przede wszystkim jed-
nak zasłynął jako wybitny pejzażysta. Kilka spośród tych obra-
zów artysta wystawił w 1907 r. w krakowskim Pałacu Sztuki.

16. henryk uuZZIIEEmmBBłłOO (1879-1949)

K[KóW – bagment z placu Mariackiego
Olej, tektura, 59,5 x 49,5 cm sygn. l.d.: Ignacy Pinkas, na od-
wrocie autorski napis: Ignacy Pinkas Kraków / bagment z
placu Marjackiego.
1122..000000,,--

Malarz, rysownik i gra_k, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach
J. Malczewskiego i St. Dębickiego. Służył w Legionach Polskich,
gdzie m.in. wykonywał liczne portrety żołnierzy. Po wojnie skiero-
wany do Wilna, stworzył tam cykl miejskich pejzaży. Od 1920
mieszkał w Krakowie. Podczas podróży do Francji w 1924 artysta
przez prawie rok przebywał w Pradze, wykonał kilkadziesiąt pej-
zaży z motywami tego miasta. Z tego okresu pochodzi prezento-
wany na aukcji obraz. Po powrocie z Francji odwiedził Lwów,
Warszawę, Wilno, podróżował nad Bałtyk. uczestniczył w licz-
nych wystawach krakowskiego i lwowskiego TPSP, warszawskiego
TZSP, w wystawach legionowych. Malował obrazy olejne, akwa-
rele i pastele, do jego ulubionych motywów należały pejzaże, widoki
miast, portrety kolegów legionistów, malował również portrety zna-
nych osobistości Krakowa.

17. Ignacy PPIInnQQSS (1888-1935)
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MArTWA nATu[
Olej, sklejka, 46 x 55 cm, sygn. l.d.: Pesce.
99..000000,,--⦁
W środowisku bancuskim znany jako Jean Peské . Malarz, ilustrator pochodzący z ukrainy, działa-
jący we Francji. Kształcił się w Szkole rysunkowej nikołaja Muraszki w Kijowie, a następnie konty-
nuował naukę w Szkole Sztuk Pięknych w Odessie i Warszawskiej Klasie rysunkowej u W. Gersona.
W 1891 roku zamieszkał w Paryżu. Studiował w Académie Julian u Benjamina Constanta i Jeana-
Paula Laurensa. 

18. jan mirosław PPEESSZZKKEE (1870-1949)

nAD BrZeGIeM MOrZA
Olej, płótno, 60 × 71 cm, sygn. l.d.: Wilhelm eisenbläder.
88..000000,,--

19. Wilhelm EEIISSEEnnBBllääRREERR (1866-1934)

Desa_174:Desa  18-11-18  14:45  Strona 12



13

BIAłe róże Z JAPOńSKą FIGurKą
Olej, płótno, 79 x 88 cm, sygn. l. śr.: A. Karpiński.
3333..000000,,--⦁

W latach 1891-1899 Alfons Karpiński studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie pobierał nauki m.in. u Leona Wyczółkowskiego i Władysława
łuszczkiewicza. następnie uczył się w Monachium, Wiedniu i Paryżu. Mieszkał w Krakowie, gdzie działalność artystyczną łączył z pracą pedagogiczną.

20. Alfons QQRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)
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POrTreT KOnny
Olej, płótno, 81 x 65 cm sygn. p.d.: Berger.
44..220000,,--

22. BBEERRggEERR (XIX/XX w.)

AMAZOn\
Akwarela, papier, 33 x 24,8 cm, sygn. p.d.: Juliusz Holzmüller
1902 26/XII. 
22..550000,,--  

Malarz, pedagog. Studiował malarstwo dekoracyjne w Państwowej
Szkole Przemysłowej we Lwowie, kształcił się w krakowskiej ASP, stu-
dia kontynuował w Monachium. Brał udział w I wojnie światowej.
Mieszkał kolejno w Krakowie i we Lwowie. Malował i rysował pej-
zaże, sceny batalistyczne i rodzajowe, najchętniej wykorzystując motyw
koni. Świetnie opanował technikę akwareli, dużo szkicował, zacho-
wało się wiele jego rysunków wykonanych tuszem, sepią i atramentem.

21. juliusz hhOOllZZmmüüllllEERR (1876-1932)
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CHryZAnTeMy
Olej, płótno, 86 x 72 cm, sygn. l.d.: F. Wagner.
44..550000,,--  

24. F. WWAAggnnEERR (XIX/XX w.)

\CZeńCe
Akwarela, papier, 44 x 38,5 cm, sygn. l.g.: T.Grod. 
33..000000,,--⦁

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach
Cynka i Wyczółkowskiego. Studia kontynuował w Pa-
ryżu, Londynie i we Włoszech. najchętniej posługiwał
się akwarelą, malując portrety, martwe natury i pej-
zaże. Do 1913 projektował kilimy dla prowadzonej
razem z żoną wytwórni kilimów. Był honorowym
członkiem TPSP w Krakowie.

23.teodor ggRROORR  (1884-1972)
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uLICA SIennA
Olej, tektura, 71 x 50 cm, sygn. l.d.: Henryk Dietrich 1929.
99..550000,,--⦁

Wykształcony w Warszawie i Krakowie, Dietrich zajmował się głów-
nie malarstwem pejzażowym i wedutowym, często uwspółcześnionym
o pierwiastek industrialny (tramwaje, druty wysokiego napięcia itp.),
jak na bliźniaczym widoku ulicy Siennej z tego samego roku, włączo-
nym w 2015 r. do zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Kra-
kowa. Konstruował perspektywę zestawiając impastowo kładziony
pierwszy plan z rozmytymi w krakowskim powietrzu dalszymi.

26. henryk DDIIEEttRRIIcchh (1848-1948)

PAryż
Olej, płótno, 51,5 × 34 cm, sygn. i dat. l.d.: Adam Bunsch 1928
Paryż. na krośnie nalepka z salonu dzieł sztuki Kazimierza Wojcie-
chowskiego z Krakowa.
99..550000,,--⦁

Malarz i gra_k, uczeń akademii wiedeńskiej i krakowskiej ASP w pra-
cowni Mehoffera (1917-1921), student _lozo_i na uniwersytecie Jagiel-
lońskim. Podróżował do Włoch, Wiednia i Paryża. Lata międzywojenne
spędził w Bielsku, utrzymując stały kontakt z życiem artystycznym Kra-
kowa i Lwowa. Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas wojny
walczył w szeregach wojska polskiego we Francji i Anglii. Po powrocie do
kraju osiadł w Krakowie. Jego malarstwo nawiązuje do młodopolskich
tradycji, poza licznymi portretami i scenami rodzajowymi malował kom-
pozycje religijne, motywy wojenne, sceny symboliczne. Jest autorem pro-
jektu zespołu witraży w katowickim kościele Mariackim. Z dużym
powodzeniem zajmował się drzeworytem, tematycznie i stylistycznie in-
spirowanym sztuką japońską.

25. Adam BBuunnSScchh (1896-1963)
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STAre Mury K[KOWA
Olej, tektura, 46 x 39 cm, sygn. p.d.: J. Chwierut, na odwro-
cie: naklejka Towarzystwa Sztuk Pięknych w radomiu. 
33..550000,,--⦁

Malarz, związany ze śląskim środowiskiem artystycznym.
Studiował w krakowskiej ASP do 1926, był członkiem
działającego w latach 1924-1935 Związku Artystów Pla-
styków Śląskich.

28. jan cchhWWIIEERRuutt (1901-1973)

ZAGAJnIK
Akwarela, papier, 30,3 x 22,7 cm, sygn. l.d.: 1883 Walerij
Iwanowicz Jakobi.
44..000000,,--

27. Walerij Iwanowicz jjAAKKOOBBII  (1843-1902)
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urOCZySTOŚć POGrZeBOWA MInIST[ SP[W
ZAG[nICZnyCH GuSTAWA STreSeMAnnA, 1929 r.

Olej, płótno, 50 x 60 cm w świetle oprawy, sygn. i dat. p.d.: eugen
Spiro 29. 
Analogiczna praca o tym samym tytule znajduje się w zbiorach
Museum Ostdeutsche Galerie, regensburg. reprodukowany w:
eugen Spiro i potomkowie, oprac. Maciej łagiewski, Muzeum
Miejskie Wrocław 2002, str. 78.
1133..000000,,--⦁

31. Eugen SSPPIIRROO (1874-1972)

DWOreK
Akwarela, papier, 13 x 16,5 cm, sygn. p.d.: S. Gibiński.
11..440000,,--⦁

Pochodził z rzeszowa, początkowo pracował na kolei. W 1908
roku zamieszkał w Krakowie, gdzie rozpoczął naukę na Akade-
mii Sztuk Pięknych u Juliana Fałata, pozostając pod wpływem
mistrza do końca swojej kariery artystycznej. ulubioną techniką,
w której osiągnął znakomitą biegłość, była akwarela. Malował
przede wszystkim pejzaże, często zimowe, sceny z myśliwymi,
martwe natury. Wystawiał swoje obrazy w Towarzystwie Przyja-
ciół Sztuk Pięknych. W czasie I wojny światowej służył w Legio-
nach. Prezentowane dzieło wdzięcznie przedstawia tradycyjny
temat polskiego dworku z niewielkim gankiem, otoczonego deli-
katną roślinnością.

30. Stanisław ggIIBBIIńńSSKKII (1882-1971)

K[KóW – krajobraz z mostem Dębnickim
Akwarela, papier, 27,5 × 37,5 cm w świetle passe-partout sygn.
p.d.: ZPronaszko
55..880000,,--⦁

Studia: Szkoła Sztuk Pięknych w Kijowie, następnie Krakowska
Akademia Sztuk Pięknych, pracownia T. Axentowicza i J. Mal-
czewskiego; związany z grupą ekspresjonistów Polskich, później-
szych Formistów; członek Zrzeszenia Artystów Plastyków
„Zwornik" i Tow. Artystów Polskich „Sztuka"; prof. ASP Kra-
ków. Malarz, rzeźbiarz, scenograf.

29. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)
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MArTWA nATu[ Z JABł\MI
Olej, tektura, 49 × 71 cm, sygn. p.d.: W.H.Wendlberger. na odwrocie nalepka z wystawy: Standige Kunst-
Ausstellung der Munchener Kunstler-Genossenschac im Gebaude des alten nationalmuseums, Maximilian-
strasse 26.
88..000000,,--

32. Wenzel h. WWEEnnDDllBBEERRggEERR (1882-1945)

WnęTrZe SALOnu
Olej, tektura, 23 x 32 cm, sygn. p.d.: B. rychter-Janowska. na odwrocie naklejka autorska – wtórnie wklejona.
1100..000000,,--⦁

33. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSQQ (1868-1953)
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W \rCZMIe
Olej, płótno dublowane, 91 × 122 cm, sygn. p.d.: W. Dendy Sadler (18)76.
1122..000000,,--

34. Walter Dendy SSAADDllEERR (1854-1923)

PeJZAż
Olej, płótno, 86 x 97 cm, sygn. p.d.: M. Skov.
44..880000,,--⦁

35. marius A. hhAAnnSSEEnn  SSKKOOVV (1885-1964)
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różOWe róże
Olej, tektura, 33,5 x 48,5 cm, sygn. l.d.: A. Karpiński.
1111..000000,,--⦁

W latach 1891-1899 Alfons Karpiński studiował w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, gdzie pobierał
nauki m.in. u Leona Wyczółkowskiego i Władysława łuszczkiewicza. następnie uczył się w Monachium,
Wiedniu i Paryżu. Mieszkał w Krakowie, gdzie działalność artystyczną łączył z pracą pedagogiczną.

37. Alfons QQRRPPIIńńSSKKII  (1875-1961)

POrTreT STArCA
Olej, sklejka, 34 x 49 cm, sygn. l.d.: Wlastimil Hofman. 
1133..000000,,--⦁

36. Wlastimil hhOOFFmmAAnn (1881-1970)

Studiował w SSP w Krakowie w pracowni
F. Cynka, J. Stanisławskiego, L. Wyczół-
kowskiego i J. Malczewskiego. W latach
1899-1902 studiował w ecole des Beaux
Arts w Paryżu u J. L. Gérôme’a. Był założy-
cielem grup artystycznych: Grupa Pięciu
(1905), Grupa Zero (1908). Od 1911
roku był członkiem Towarzystwa Artystów
Polskich „Sztuka". Malował fantastyczno-
symboliczne kompozycje z motywami ludo-
wymi, sceny rodzajowe, portrety i pejzaże.
na jego sztukę ogromny wpływ wywarła
twórczość J. Malczewskiego.
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TATry
Olej, płótno, 67 × 130 cm, sygn. p.d.: A.Gramatyka.
2244..000000,,--

Studiował SSP w Krakowie u W. łuszczkiewicza. W latach 1870-72 kontynuował naukę w wiedeńskiej Akademii u J. Fuhricha i Ch. rubena, później po-
nownie w krakowskiej SSP u J. Matejki. Malował pejzaże z okolic Krakowa, sceny rodzajowe z życia wsi i miasta, obrazy religijne i historyczne oraz portrety.

38. Antoni ggPPmmAAttYYQQ (1841-1922)

Desa_174:Desa  18-11-18  14:46  Strona 22



23

STAry Młyn
Akwarela, papier, 35 x 72 cm, sygn. p.d. z dedykacją: Pani M. Laskiej w pamięć prawdziwej przyjaźni o_aruję Jul. Fałat 1902.
9955..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. ulubioną techniką, którą dopro-
wadził do mistrzostwa, była akwarela.

39. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)
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POrTreT KOBIeTy W różOWeJ SuKnI
Pastel, akwarela, tektura, 58 x 47 cm, sygn. śr.l.: T. Axentowicz.
3355..000000,,--

„Wytworność – wyraz ten określa najlepiej cechę dominującą twórczość Axentowicza. nie ma tu nic jaskrawego, krzyczącego, wyrywającego się z przestrzeni.
Miara kładzie swe piętno na wszystkim, nie znosząca zbyt śmiałych akcentów barwy, ani zdecydowanych, silnych konturów kształtu, miara zestrajająca szczegóły
do łagodnej harmonii, która działa skupieniem i spokojem. Axentowicz nie czerpie swoich najsilniejszych wrażeń z przyrody, uderza go kształt ciała ludzkiego i
postaci ludzkiej – głowa przede wszystkim, a mianowicie głowa kobiety. Jego właściwy rodzaj to owe, tak dobrze znane, główki zasmucone, zadumane, marzące,
ciche, słodkie, anemiczne główki kobiet buduarowych, kwitnących w cieplarni, z dala od surowego podmuchu wiatru i palących promieni słońca, kobiet, których
zupełna bierność stanowi tajemnicę wdzięku, które uwielbia się jak kwiaty, które się tuli jak jedwabie i koronki, które z życiem mają to tylko wspólnego, ze żyją…”
pisał Antoni Chołoniewski na łamach „Świata” w 1906 r.
Malarz, pastelista, litograf. Był w swoim czasie jednym z najbardziej znanych i cenionych artystów polskich. Kształcił się w Akademii Sztuk Pięknych w Mona-
chium, a następnie uzupełniał studia w Paryżu, gdzie przebywał przez kilkanaście lat. Brał udział w Salonach Paryskich. W 1890 zastał członkiem Société na-
tionale des Beaux-Arts. Wielokrotnie wyjeżdżał też do Londynu. W 1895 powrócił do kraju i zamieszkał na stałe w Krakowie, powołany na profesora tamtejszej
Szkoły Sztuk Pięknych (od 1900 Akademii). W uczelni tej wykładał nieprzerwanie do 1934, dwukrotnie pełniąc funkcję rektora. Był jednym z członków-założy-
cieli Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”, członkiem wiedeńskiej „Secesji” i współpracownikiem jej pisma „Ver Sacrum”. Powodzenie przyniosły mu zwłasz-
cza idealizowane wizerunki wytwornych dam oraz wdzięczne portrety dziecięce. Malował także obrazy o tematyce rodzajowej. Był jednym z pierwszych malarzy
Huculszczyzny i Hucułów. Malował farbami olejnymi i akwarelą, a po 1890 przede wszystkim mistrzowsko opanowaną techniką pastelu.

40. teodor AAXXEEnnttOOWWIIccZZ (1859-1938)
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ZAPrZęG ZIMOWy
Olej, deska, 25 x 38 cm, sygn. l.d.: A.Wierusz-Kowalski. W załączeniu opinie: pani Haliny Stępień oraz pani Jadwigi Oczko-Kozłowskiej. 
113300..000000,,--

Obok J. Brandta i W. Czachórskiego, najpopularniejszy z polskich malarzy stale przebywających i działających w Monachium. regularnie wysyłał swe prace
na wystawy w Berlinie, Dreźnie, Wiedniu i Paryżu. W 1890 r., w dowód uznania dla artystycznych dokonań, został mianowany honorowym profesorem mo-
nachijskiej ASP. Jego obrazy, odznaczane medalami na wystawach były rozchwytywane przez zbieraczy i handlarzy. W roku 1890 artysta został honorowym
profesorem monachijskiej Akademii. Tworzył sceny rodzajowe z polskiej wsi oraz małych miasteczek, najczęściej z udziałem koni, których ruch i anatomię od-
twarzał po mistrzowsku – wyjazdy na polowanie, sanny, powroty z jarmarków, konne orszaki weselne czy rozpędzone furmanki. Jego prace urzekają światłem
oraz nastrojem pełnym animuszu i beztroskiej fantazji, czy kameralnym, wyciszonym na tle jesiennego lub zimowego pejzażu. największą popularnością
wśród publiczności i handlarzy obrazów cieszyły się kompozycje z motywem wilka, przedstawianego w nocnym, zimowym pejzażu, bądź watach napadają-
cych na konie i podróżnych w saniach, powtarzane w różnych wariantach i formatach. Jego obrazy znajdują się m. in. w nowej Pinakotece w Monachium, 
w muzeach w Dreźnie, Królewcu, Antwerpii, Berlinie i w Stanach Zjednoczonych.

41. Alfred WWIIEERRuuSSZZ  KKOOWWAAllSSKKII (1849-1915)
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AKT
Olej, płótno, 66 x 50 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany WW. 
6600..000000,,--⦁

W latach 1891 -1895 studiował w krakowskiej SSP, najpierw u W. łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni L. Wyczółkowskiego. W l. 1901 i 1902
kontynuował naukę w rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej ASP, z którą związał się do końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rek-
tora. Po 1908 r. twórczość skoncentrował głównie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. W okresie międzywojennym za-
słynął jako malarz portretów i aktów. Od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże i martwe natury.

42. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)
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DrużBA K[KOWSKI nA KOnIu
Akwarela, papier, 31,5 x 24 cm, sygn. p.d.: Juliusz Kossak 1890. Po konserwacji.
3322..000000,,--

Był ojcem Wojciecha Kossaka. W latach 1855 do 1869 przebywał w Paryżu, gdzie kształcił się u H. Verneta. W 1868r. wyjechał do Monachium i uczęszczał
do atelier Franza Adama. W 1870 r. powrócił do kraju i osiadł w Krakowie, gdzie zaprzyjaźnił się z W. Gersonem, F. Kostrzewskim, M. Olszewskim 
i H. Pillatim. Był znakomitym akwarelistą. Malował sceny batalistyczne, historyczno-rodzajowe i rodzajowe. Głównym tematem jego prac był koń. Był zało-
życielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy. Oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, czasopism i kalendarzy. Swoje
prace wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie oraz w Salonie ungra.

43. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)
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Praca dwustronna: POrTreT CHłOPCA
Akwarela, kredka, papier, 26,5 x 20,5 cm, sygn. p.d.: 1862 r. W Do-
brach…JG; POrTreT MężCZyZny
Pastel, papier, ołówek, 26,5 x 20,5 cm, sygn. p.d.: J.Grabowski, Kowaluk ze
Streptowa?
77..550000,,--

44. Andrzej ggPPBBOOWWSSKKII (1833-1886)

POrTreT ZOFII JAnuSZAJTISOWeJ
Ołówek, papier, 25,5 x 18 cm, sygn. pr. d.: „Bronis. rychter Janowska
1916” i pr.g.: „Zo`a Januszajtisowa”
11..660000,,--⦁

Zo_a z Dąbrowskich Januszajtisowa urodziła się w roku 1894 w Klesz-
czówku na Suwalszczyznie jako córka Stanisława i Walentyny z Jastrzęb-
skich. Legionistka. łączniczka w czasie powstania warszawskiego. Była
żoną Mariana Januszajtisa-żegoty (1889-1973), organizatora nieuda-
nego zamachu stanu przeprowadzonego w nocy z 4 na 5 stycznia 1918
r., _rmowanego przez księcia eustachego Sapiehę i wymierzonego prze-
ciwko polityce rządu Jędrzeja Moraczewskiego. Pochowana w Crawley
(Wielka Brytania).

45. Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSQQ (1868-1953)

Malarz, brat rysownika Wojciecha. Studia w Szkole Sztuk Pięknych w Krako-
wie u W. K. Stadlera, m.in. razem z Janem Matejką i Arturem Grodgerem. W
latach 1860-1863 przebywał w Wiedniu, gdzie przez jeden semestr kształcił
się w Akademii pod kierunkiem K. Wurzingera. uczestnik powstania stycznio-
wego, po jego upadku wyjechał za granicę, był w Pradze i Monachium. Od 1866
stale mieszkał we Lwowie, skąd jeszcze kilkakrotnie wyjeżdżał do Włoch. Brał
udział w licznych wystawach, m.in. w roku 1873 otrzymał srebrny medal na wy-
stawie w Wiedniu, a w 1876 złoty medal na wystawie w Filadel_i. We wcześ-
niejszym okresie malował pejzaże i sceny rodzajowe, później - od czasów
wiedeńskich - zajął się przede wszystkim portretem i w tej dziedzinie doszedł do
znakomitych osiągnięć. Jego portrety – zwłaszcza autoportrety i wizerunki mę-
skie – wyróżniają się ekspresją i pogłębioną charakterystyką modela.
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K[KOWIAn\
Olej, płótno, tektura, 28 x 22 cm, sygn. p.d.: B.Barbacki 1914.
33..550000,,--

Studiował w ASP w Krakowie u W. Weissa i T. Axentowicza.
Podróżował do Paryża i Austrii. Był kilkakrotnie nagradzany.
Tematem jego prac były akty, pejzaże, obrazy ołtarzowe oraz
realistyczne portrety.

46. Bolesław BBAARRBBAAccKKII (1891-1941)

CyTAT POrTreTOWy. GIOrGIOne.
Olej, płótno, sklejka, 28,5 x 24 cm, sygn. na odwrocie
88..000000,,--⦁

urodzony w ustrzykach nad Strwiążem. Malarz, gra_k, rysow-
nik. Studiował w latach 1926-36 w krakowskiej ASP u W. Ja-
rockiego, T. Axentowicza, F. Pautscha, I. Pieńkowskiego, K.
Frycza, J. Wojnarskiego. Członek I Grupy Krakowskiej. Liczne
wystawy indywidualne i zbiorowe. Jego prace znajdują się m.in.
w zbiorach Muzeum narodowego w Krakowie, Warszawie,
Poznaniu, Muzeum Sztuki nowoczesnej w łodzi oraz w kolek-
cjach prywatnych w Polsce i wiecie.

47. henryk WWAAnnIIEEKK (ur. 1932)
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DO BOżnICy
Olej, płyta pilśniowa, 79 x 63 cm, sygn. l.d.: F. Korzeniowski
1970.
44..550000,,--⦁

urodził się w Kołomyi. Studiował na Wydziale Malarstwa kra-
kowskiej ASP u prof. e. eibischa.

48. Florian KKOORRZZEEnnIIOOWWSSKKII (1910-?)

PrZeD BOżnICą
Olej, płyta pilśniowa, 70 x 79 cm, sygn. l.d.: F. Korzeniowski 1970.
44..550000,,--⦁

49. Florian KKOORRZZEEnnIIOOWWSSKKII (1910-?)
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SAnTA MArIA DeLLA SALuTe
Akwarela, papier, 67,5 x 52,5 cm, sygn. p.d.: BT. Stan do
konserwacji.
33..550000,,--

Architekt, konserwator, gra_k, zajmował się sztuka użyt-
kową i architekturą wnętrz. Studiował w krakowskiej ASP
(1906-1912), naukę uzupełniał w Paryżu. Był docentem
krakowskiej ASP, od 1937 konserwatorem generalnym.

50. Bogdan ttRREEttEERR (1886-1945)

WIeL\ PIeCZęć, ok. 1963 r.
Olej, płótno, 45,5 x 52 cm, sygn. na odwrocie.
55..550000,,--⦁

Malarz, gra_k, rzeźbiarz, fotograf, pisarz i poeta. urodził
się 23 października 1927 roku w Wilnie. Mieszka i pra-
cuje w Maćkowej rudzie na Suwalszczyźnie.

51. Andrzej SSttRRuummIIłłłłOO (ur. 1927)
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PeJZAż ŚróDZIeMnOMOrSKI
Olej, płótno, 50 × 60 cm, sygn. l.d.: H.Baranowski.
44..550000,,--⦁

Malarz i gra_k, związany ze środowiskiem artystycznym
wybrzeża. Studiował w sopockiej PWSSP, uprawiał głównie
malarstwo marynistyczne, znany jest również z pejzaży z oko-
lic Kaszub. Jako były marynarz szczególnie upodobał sobie
morze i Gdynię. najczęściej posługiwał się akwarelą, z tech-
nik gra_cznych uprawiał linoryt.

54. henryk BBAAPPnnOOWWSSKKII (1932-2005)

MArTWA nATu[ Z JABł\MI, 1952
Olej, płótno, 77 x 66 cm, niesygn., wystawiany: Wystawa re-
trospektywna z lat 1916-1972 Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych, Pałac Sztuki, listopad 1972, poz. 37.
66..550000,,--⦁

Studia malarskie na krakowskiej ASP w pracowni L. Wy-
czółkowkiego, T. Axentowicza i W. Weissa w latach 1913-
1918/19, dyplom ukończenia pełnych studiów w 1921 roku.
równolegle z malarstwem sztalugowym uprawia malar-
stwo monumentalne wykonując szereg polichromii o tema-
tyce _guralnej. Prace w zbiorach muzealnych i prywatnych,
w kraju i zagranicą. 

53. Romuald RREEgguułłAA (1894-1981)

POP[WIny LASOWIACKIe
Akwarela, papier, 26 x 57,5 cm, sygn. p.d.: Frączek 1964,
l.d.: Poprawiny lasowiackie. 
22..330000,,--⦁

Malarz, gra_k, etnograf. Podjął studia w krakowskiej ASP,
wstąpił do grupy artystycznej Szczep rogate Serce, przez co
w roku 1929 został wydalony z uczelni. Przyjął pseudonim
artystyczny Słońcesław z żołyni i kontynuował naukę w
„Twórcowni Szukalskiego”. W swojej działalności czerpał
inspiracje z pogańskiej słowiańszczyzny oraz tradycji ludo-
wej. Zajmował się propagowaniem wiedzy o kulturze lokal-
nej pełniąc funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa
Ludoznawczego w łańcucie, wydał zbiór legend z okolic
łańcuta, który uzupełnił własnymi ilustracjami. należał do
ZPAP, był współzałożycielem grupy artystycznej „Ziemia”.

52. Franciszek FFRRąąccZZEEKK (1908-2006)
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MIASTO
Pastel, technika mieszana, tektura, 52,5 x 34 cm, sygn. l.d.: A. neumann. 
77..000000,,--

Malarz, uznawany za najwybitniejszego żydowskiego pejzażystę z kręgu Jana Stanisławskiego. Początkowo kształcił się w warszawskiej
Szkole rysunkowej, a następnie za namową Samuela Hirszenberga udał się na studia do Krakowa, gdzie w tamtejszej ASP był uczniem
J. Malczewskiego, L. Wyczółkowskiego i Jana Stanisławskiego (1892-1902). naukę kontynuował w Paryżu w Académie Julian, podró-
żował do Holandii, Belgii, Anglii i niemiec. Mieszkał w Krakowie, a w latach 1908-1913 w Zakopanem. niewątpliwie pierwszym suk-
cesem jaki odniósł, była zorganizowana w 1903 w warszawskim Salonie Krywulta wystawa ok. 80 szkiców pejzażowych. Wysoko
oceniane pejzaże neumanna to często widoki podkrakowskich wsi, krajobrazy tatrzańskie, motywy z Bretanii, Kazimierza nad Wisłą,
Krakowa. na uwagę zasługują szczególnie jego wczesne prace, malowane szerokimi swobodnymi pociągnięciami pędzla, o łagodnej, zga-
szonej kolorystyce.

55. Abraham nnEEuummAAnnnn (1873-1942)
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C/89
Akryl, płótno, wym. 145 x 145 cm, sygn. na odwrocie: w ramce odręcznie: Andrzej Ziębliński, Kraków,
145 x 145 cm, Akryl, "C/89, oraz monogram wiązany AZ i podpis autorski, naklejka z BWA Kraków,
plac Szczepański 3A
1177..000000,,--⦁

57. Andrzej ZZIIĘĘBBllIIńńSSKKII (ur. 1946 )

MArTWA nATu[
Olej, płótno, 50,5 x 65 cm, sygn. p.d.: rzepiński 
1188..000000,,--⦁

Malarz, gra_k, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej
Szkole Malarstwa L. Mehofferowej i krakowskiej ASP w pra-
cowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzu-
pełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie
Jesiennym. Po powrocie do Krakowa związał się z ugrupwaniem
Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malar-
stwa im. A. Gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był profeso-
rem krakowskiej ASP i czterokrotnie rektorem tej uczelni. Wiele
podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, Grecji i Hiszpa-
nii. Brał udział w licznych wystawach w kraju i za granicą
(nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest jednym z najwybit-
niejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym
uprawiał rysunek i gra_kę. Malował pejzaże, martwe natury,
wiele miejsca poświęcił aktom.

56. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)

„W każdym poznaniu jest tyle tylko prawdy, ile
jest matematyki" głosił Immanuel Kant. Geo-
metria nieeuklidesowa od wieków fascynowała 
i fascynuje nadal artystów. Interesują ich złudze-
nia optyczne, które są wywoływane przez „_gury
niemożliwe”. Andrzej Ziębliński również ulega
ich przyciąganiu. na obrazie C89 widzimy tzw.:
trójkąt Penrose'a złożony z _gur geometrycznych
w podstawowych trzech kolorach, które stop-
niowo ciemnieją. Autor obrazu dokonał trans-
formacji koła barw na przestrzenną _gurę
niemożliwą – trójkąt. Studiował na krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem Wac-
ława Taranczewskiego i Janiny Kraupe-Świder-
skiej. Od lat 70. wykłada na macierzystej uczelni.
Prowadzi pracownię Działań Wizualnych i kie-
ruje Katedrą Sztuk Wizualnych na Wydziale
Form Przemysłowych. uczestnik licznych wy-
staw krajowych i zagranicznych. W roku 1993
wyróżniony nagrodą I stopnia, Ministra Kul-
tury i Sztuki rzeczypospolitej Polskiej za wybitne
osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne.
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BeZ TyTułu
Długopis, papier, 29 x 20,5 cm, sygn. śr.d.: Beksiński 2001, na
odwrocie naklejki: Stowarzyszenie na rzecz Integracji „Dzia-
łajmy razem”, Agra-Art, aukcja 25 marca 2018.
88..000000,,--⦁

W latach 1947-1952 studiował na Wydziale Architektury Po-
litechniki Krakowskiej. Przez kilka następnych lat pracował w
zawodzie. Zainteresował się wówczas fotogra_ą artystyczną,
rozpoczął również pierwsze próby rysunkowe i malarskie. W
1955 r. powrócił do rodzinnego domu w Sanoku. Był artystą-
samoukiem. Działalność artystyczną rozpoczynał od fotogra-
mów i fotomontaży, później tworzył dzieła z pogranicza
malarstwa i rzeźby oraz rysunku. Od połowy lat 70-tych Be-
ksiński zajmował się prawie wyłącznie malarstwem olejnym,
używając specy_cznej sobie techniki. Po latach ten okres (do
początku lat 80-tych) nazwał "okresem fantastycznym". W
1977 r. opuścił Sanok i przeniósł się na stałe do Warszawy.
nawiązał kontakt z paryskim marchandem Piotrem Dmo-
chowskim. Wystawiał we Francji, niemczech i niemal wszyst-
kich ważnych ośrodkach w Polsce.

58. Zdzisław BBEEKKSSIIńńSSKKII (1929-2005)

POrTreT KOBIeTy
Kredka, pisak, papier, 29 x 19 cm, dat. l.d.: 12.VI.75. 
i sygn. p.d. 
33..550000,,--⦁

W latach 1934-1939 studiował w ASP w Krakowie malar-
stwo u W. Jarockiego i I. Pieńkowskiego, a scenogra_ę u K. Fry-
cza. Był czołowym twórcą awangardy malarskiej, teatralnej,
scenogra_cznej. Był twórcą manifestów artystycznych i happe-
ningów. W 1943 roku założył Teatr Konspiracyjny, a w roku
1956 teatr Cricot 2. Związany był z Grupą Krakowską. Miał
liczne wystawy i pokazy spektakli teatralnych w kraju i za gra-
nicą. Malował sceny symboliczne, abstrakcyjne i projekty sceno-
gra_czne.

59. tadeusz QQnnttOORR (1915-1990)
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erOTyK
Pastel, papier, 47 x 29,5 cm, sygn. d.śr.: Starowieyski 1684.
1133..000000,,--⦁

Studiował w Krakowie w ASP u W. Weissa w latach 1949-1952 a następnie do 1955 r. w ASP w Warszawie 
u M. Byliny. W jego twórczości widoczna jest fascynacja kulturą baroku i zaskakujące surrealistyczne skojarzenia.

60. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)
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MArTWA nATu[
Tempera na podrysowaniu ołówkiem, papier, 32 × 66 cm w świetle passe-partout sygn. p.d.: T.
44..550000,,--⦁

Malarz i pedagog, kształcił się w Szkole Sztuk Zdobniczych w Poznaniu, w latach 1922-1929 kontynuował studia w krakowskiej ASP u W. Jarockiego,
F. Pautscha i F. Kowarskiego, był uczniem Kowarskiego także w warszawskiej ASP w latach 1929-1931. Był członkiem grupy Pryzmat, organizatorem
Towarzystwa Współpracy Kulturalnej w Poznaniu. Odwiedził Paryż, Grecję i Włochy. W 1960 przeniósł się z Poznania do Krakowa, gdzie został pro-
fesorem malarstwa dekoracyjnego w tamtejszej ASP.

61. Wacław ttAAPPnnccZZEEWWSSKKII (1903-1987)

\TeD[ nA WAWeLu
Płyta, technika mieszana, 64 x 43 cm, sygn. p.d.: e. Gerlach.
22..550000,,--⦁

Studiował na Wydziale Malarstwa i gra_ki ASP w Krakowie w
latach 1960-1966 w pracowniach W. Taranczewskiego i M.
Wejmana. Członek ZPAP. Swoją twórczość prezentował na ok.
70 wystawach indywidualnych oraz ok 80 zbiorowych.

62. Eugeniusz ggEERRllAAcchh (ur. 1941)
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łODZIe nA BrZeGu II
Olej, płótno, 52 x 88 cm, sygn. p.d.: 58 Szancenbach, opis autorski na odwrocie: łodzie na Brzegu, mal Jan Szancenbach 1958. reprodukowany: Jan
Szancenbach, Państwowe Galerie Sztuki, Sopot 2003, str. 17.
2255..000000,,--⦁

ukończył studia w ASP w Krakowie w 1952 r. w pracowni W. Weissa i e. eibischa. Od 1979 roku był profesorem ASP w Krakowie, a w latach 1987-
93 rektorem tejże uczelni. Miał liczne wystawy w kraju m.in. w TPSP w Krakowie oraz za granicą. Malował pejzaże, sceny rodzajowe, martwe natury,
portrety.

63. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAcchh (1928-1998)
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CISZA ALBO PrZeZWyCIężenIe LęKu
Olej, płótno, 50 x 65 cm, opisany na odwrocie: Cisza / albo przezwyciężenie lęku/ Agnieszce/Balzac/K.Mikulski/Kraków1978. 
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.

64. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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PArK W KOńSKICH
Akwaforta, sucha igła, mezzotinta, papier,
22 x 27,3 cm, sygn. l.d.: „Zo_a Stankiewicz”,
p.d.: „Park w Końskich”.
880000,,--⦁

65. ZoSa SSttAAnnKKIIEEWWIIccZZ (1862-1955)

KróL W PODZIeMIACH
ze sztuki Jerzego żuławskiego eros i Psyche,
1904
Litogra_a barwna, 45 x 59,5 cm, sygn. d.:
eros i Psyche – Król - KF.
11..000000,,--⦁

66. Karol FFRRYYccZZ (1877-1963)

Gra_ka przedstawia jedną z dwóch niezachowanych bram parku w Końskich. To założenie parkowo-pałacowe zostało wzniesione w poł. XVIII w. przez kanclerza wielkiego
koronnego Jana Małachowskiego i jego żonę Izabelę z Hunieckich, która wzbogaciła je o ogród w stylu bancuskim. Sprowadzony przez ich syna, Stanisława Małachowskiego
Franciszek Maria Lanci przekształcił ogród w duchu angielskim i zaprojektował m.in. „Domek Wnuczętów”, Oranżerię egipską, świątynię grecką, neogotycką kapliczkę, gloriedę
i mur z basztami. Wygląd bramy jest znany z archiwalnych fotogra_i. Inskrypcja, zgodnie z przeznaczeniem bramy ogrodowej, głosi: Per Me SI DOVe / SOGGIOrne
FLO[ (przeze mnie [wiedzie] droga do miejsca, gdzie przebywa Flora). Dostępu bronią bliźniacze termy, naśladujące antyczne posągi/słupy graniczne ku czci boga Termi-
nusa. Zo_a Stankiewicz była malarką i gra_czką. Studia malarskie rozpoczęła w Charkowie u pejzażysty J. Schreidera, kontynuowała w warszawskiej Szkole rysunkowej W.
Gersona, a następnie w Paryżu w Académie Julian, gdzie zajmowała się głównie studiami pejzażu. Po powrocie do Warszawy kształciła się w tamtejszej SSP, m.in. u Konrada
Krzyżanowskiego. W 1905 za swą działalność patriotyczną była więziona na Pawiaku. Wystawiała w warszawskiej Zachęcie, w TPSP we Lwowie, współpracowała z redakcją
„Kłosów" i „Tygodnika Ilustrowanego". W 1929 na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu uzyskała wielki srebrny medal. Znaczna część dorobku malarskiego artystki
przepadła w 1939. Tematyka jej prac malarskich to głównie pejzaż, najczęściej z rodzinnej ukrainy, widoki Pomorza, architektura miejska, z technik gra_cznych uprawiała ak-
wafortę i akwatintę.

Malarz, gra_k, scenograf, reżyser, historyk sztuki. Studiował architekturę w Monachium, historię sztuki na uJ, odbył studia artystyczne w krakowskiej ASP, uzu-
pełnione w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule. Przebywał w Paryż w Academie Julien i Londynie w Szkole Williama Morrisa. Wiele podróżował. Był scenografem
teatru Polskiego i Małego w Warszawie. Poza scenogra_ą i malarstwem zajmował się gra_ką.
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Miedzioryt kolorowany w epoce; 34,5 x 48,5 cm. Piękny stary kolor. Gra_ka z dzieła: G. Brauna i F. Hogenberga „Civitates Orbis
Terrarum”, Kolonia 1572-1617. Przedstawia widok najstarszej części Przemyśla wraz z ratuszem, katedrą, zamkiem i nieistniejącą
obecnie kapliczką św. Leonarda widzianymi od strony Zasania. Wprawne oko dostrzeże wiele obiektów, które albo w ogóle nie do-
trwały do dzisiejszych czasów, albo zostały gruntownie przebudowane.
33..000000,,--

68. [[PPrrzzeemmyyśśll]] Premislia celebris Russiae civitas, 1617

BeDuIn
Drzeworyt barwny, papier, 46 x 42 cm, sygn. l.d.:
A.Laszenko, p.d.: … 1933.
22..000000,,--

Malarz, drzeworytnik, podróżnik. Dobry warsztat
malarski zawdzięczał odbytym w Petersburgu stu-
diom, jako gra_k posługiwał się techniką drzewo-
rytu barwnego, którego uczył się w Japonii. Odbył
kilka podróży artystycznych do Maroka, Algieru,
egiptu i Tunezji. W jedynej wydanej w 1936 tece
gra_cznej zaprezentował tematy i motywy
wschodnie, zawarte w niej drzeworyty cieszyły się
dużą popularnością.

67. Aleksander llAASSZZEEnnKKOO (1883-1944)
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K[KóW
Olej, płótno, 57 x 70 cm, sygn. l.d.: Szancenbach.
2200..000000,,--⦁

69. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAcchh (1928-1998)

PeJZAż
Olej, płótno, 67,5 x 88 cm, sygn. p.d.: A. Siwecki.
22..000000..--⦁

70. 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.
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KOłOWrOTeK I WIDZOWIe
Olej, płótno, 61 x 74 cm, sygn. p.d.: D.L.Kluzowa 1975 i opisany na odwrocie.
1155..000000,,--⦁

Studia: Wydział Malarstwa ASP w Krakowie (1952); twórczość artystyczna w dziedzinie malarstwa, rysunku i gra_ki; uczestnictwo w wystawach w kraju
i zagranicą; nagrody, w tym srebrny medal i dyplom członka Akademii Tomasso Campanella w rzymie. Twórczość Danuty Leszczyńskiej-Kluzy obejmuje
m.in. cykle obrazów „Pustelnia" (1959-61), „Ogrody" (1963- 70), „Zdarzenia" (1971), „uniwersum" (1975-83), cykle akwafort, tekę gwaszy życiorys,
gra_ki z jedwabiem, gra_ki z fotogra_ą i inne. Prace artystki posiadają muzea w kraju i zagranicą m.in. w Sztokholmie, nowym Jorku, Waszyngtonie, Tel-Awiwie,
Tokio, edynburgu. Twórczość artystki charakteryzuje upodobanie do eksperymentów i poszukiwanie nowatorskich form wyrazu.

71. Danuta llEESSZZccZZYYńńSSQQ--KKlluuZZAA (ur. 1926)
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TrOn
Olej, płótno, 80,5 x 59 cm, sygn. l.g.: D. Leszczyńska-Kluza 1983, na odwrocie opis autorski: Tron, D. Leszczyńska-Kluza
1983 IX Kraków. 
1133..000000,,--⦁

72. Danuta llEESSZZccZZYYńńSSQQ--KKlluuZZAA (ur. 1926)
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JeZIOrO I
Olej, płótno, 60 x 90 cm, sygn. p.d.: J. Stasiak 1980.
33..660000,,--⦁

74. józef SSttAASSIIAAKK (ur. 1933)

rOnDA
Olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. l.d.: Hoppe-nowicka.
22..880000,,--

Dyplom uzyskała na Wydziale Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, Stypendystka Ministerstwa Kultury i Sztuki
(1985), członek Związku Polskich Artystów Plastyków. udział w wielu wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

73. Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccQQ (ur. 1958)
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STACJA PKP
Akryl, płótno, 2006 r., 61 x 81 cm, sygnowany i opisany na odwrocie: Stanisław Batruch, Stacja PKP,
61 x 81 cm, 2006, acrylic.
88..550000,,--

75. Stanisław BBAAttRRuucchh (1935-2015)

PeJZAż
Olej, płótno, 57 x 69 cm, sygn. l.d.: St Wiśniewski.
33..660000,,--⦁

76. Stanisław WWIIśśnnIIEEWWSSKKII (1936-2016)

Malarz, profesor zwyczajny, wieloletni wykła-
dowca ASP w Krakowie. Studia na wydziale ma-
larstwa na krakowskim ASP, dyplom w pracowni
Hanny rudzkiej-Cybis. Brał udział w ponad stu
wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Zor-
ganizował ponad czterdzieści wystaw indywi-
dualnych. Jego prace znajdują się w zbiorach
muzealnych oraz kolekcjach prywatnych w kraju
i za granicą. Ważne miejsce w jego twórczości zaj-
muje człowiek, który pojawia się zarówno w
przedstawieniach portretowych, jak i scenach ro-
dzajowych. Jego malarstwo charakteryzuje do-
skonałe wyczucie koloru i plamy barwnej oraz
umiejętność uchwycenia atmosfery czasów współ-
czesnych.

Profesor sztuk pięknych, członek Stowarzyszenia
„Kuźnica". Studia w latach 1954-1960 na kra-
kowskiej ASP pod kierunkiem Z. Pronaszki i Z.
radnickiego. Był wykładowcą Wydziału Konser-
wacji i restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP.
Stworzył i kierował krakowską Galerią „Arkady".
Brał udział w wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w Krakowie i całej Polsce. Malował
głównie kompozycje abstrakcyjne, portrety, akty,
jak również pejzaże. Jego twórczość jest prezento-
wana w muzeach w Polsce i za granicą oraz w
zbiorach prywatnych.
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PrZy P[Cy
Akryl, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: Wróbel 19…
77..000000,,--⦁

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek".
W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi kominami, hałdami, szybami
kopalnianymi. Jego żywiołowe i niezwykle barwne scenki rodzajowe ukazują dzień powszedni i świąteczny
mieszkańców górniczych osiedli. Artysta poza malarstwem uprawiał rzeźbę, jednak prac w drewnie i węglu
pozostawił niewiele.

77. Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984)

STyPA
Akryl, płótno, 50,5 x 70,5, sygn. p.śr.: Wróbel 1981, na odwrocie opis autorski: „GórnIK opłakuje…?
Śmierć żony. Wystawna stypa świaczy że smutek i żal po śmierci żony nie będzie trwał długo/ Wróbel
Paweł 27II1981r.” 
77..000000,,--⦁

78. Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984)
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MArTWA nATu[
Olej, płótno, 49 x 69 cm, sygn. l.d.: F. Hayder 71.
44..000000,,--⦁

Malarz, gra_k; w latach 1925-1933 studiował w ASP w Kra-
kowie - malarstwo w pracowni Józefa Mehoffera, rzeźbę
u Xawerego Dunikowskiego, otrzymując dyplom z wyróżnie-
niem. Od 1935 zamieszkał w Warszawie. Obok malarstwa
zajmował się gra_ką użytkową i aranżacją wnętrz.

79. Fryderyk hhAAYYDDEERR (1905-1990)

Deska drewniana, 16 x 26 cm, sygn. na odwrocie inicjałami
WK 1892. 
11..550000,,--  

80. PłASKORZEźBA – DAWID W jASKInI lWóW

Dekoracja plastyczna, roślinna, cyna, bez_rm., wys. 52 cm,
niemcy?, pocz. XX w. Po konserwacji.
22..000000,,--

81. luStRO SEcESYjnE
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Srebro, waga 277 g, Wiedeń 1872-1922.
11..220000,,--

83. nAcZYnIE

Owalna, brzeg pro_lowany, srebro pr. 800,
waga 2186,75 g., 46 x 57 cm, Posen,
XIX/XX w.
66..000000,,--

84. tAcA SREBRnA

Srebro próba 13, waga 340 g, Kraków
1814-43.
11..220000,,--

82. PAP lIchtARZY
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2 poł. XX w. Złoto pr. 18 k., waga 46,49 g.
1111..550000,,--

87. BPnSOlEtQ ZłOtA

2 poł. XX w. Złoto wielokolorowe pr. 18 k., waga 91,60 g.
2222..440000,,--

85. BPnSOlEtQ ZłOtA

Wiedeń, XIX/XX w., złoto pr. 0,580, dukatowane, dekoracja
kwiatowa:10 szt. turkusów hamburskich, 2 szt. perełki, waga
38,53 g.
99..990000,,--

86. BPnSOlEtQ ZłOtA SEcESYjnA
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Poł. XIX w., złoto pr. 0,540-0,560, oprawa kamieni srebro; 13 sztuk diamenty
naturalne, szlify: rozeta holenderska , rozety brabanckie; łączna masa ok. 2 ct – w
tym masa kamienia centralnego ok. 1 ct., barwa: I-J, czystość:  SI, waga: 3. 680 g.
88..000000,,--

91. PIERścIOnEK ZłOtO-SREBRnY

W kształcie serca – XIX/XX w,  tzw. sekretnik ze zdejmowaną tylną
ramką z szybką, złoto pr.  0,550-0,560, oprawa kamieni 0,650, kó-
łeczko 0, 585, ramka 0,300 (świadectwo badania 64/2018 urząd.
Prob. w Krakowie); 23 diamenty naturalne, szlify: rozetki holender-
skie, rozety antwerpskie na nieregularnych formach owalnych, łączna
masa 2,65 ct, barwa: I-J koniakowa, czystość SI-P,  waga 14,27 g. 
1199..000000,,--  

92. WISIOREK

W typie art déco – XX w., złoto pr. 14 k, 3 diamenty naturalne, szlify:
stary szlif diamentowy, łączna masa 1,25 ct /0,55 i 0,70 (2 szt.)/,
czystość: P, barwa: H, waga 6,38 g.
1100..000000,,--

90. PIERścIOnEK

2 poł. XX w., złoto pr. 14 k, diamenty naturalne, 9 + 42 szt., masa łączna ok. 2 ct,
barwa: H, czystość: SI – P, waga: 7,36 g.
1144..000000,,--

89. BROSZQ

Lata 30 te XX w., złoto pr. 0,540, platyna 0,950, diamenty naturalne
5 + 52 szt. masa łączna 1,50 ct, barwa: H, czystość: SI, waga: 7,27g.
99..000000,,--

88. BROSZQ ARt DécO
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Kieszonkowy, damski, dwukopertowy, koperty złote pr. 18, zakryty, tarcza
biała emalia, cyby rzymskie, koperty grawerowane, emaliowane, rauty, klu-
czyk i etui, 1 poł. XIX w.
55..220000,,--

93. ZEgAREK

Kieszonkowy BreGueT A PArIS, oprawiony w kopertę srebrną o nr
3635/4377, wym. 23 x 53 mm. Tarcza wykonana ze złoconego ogniowa
srebra, giloszowana z emaliowanymi indeksami. Zegarek wyposażony w
funkcję datownika, oraz repetycję kwadransową. Paryż, koniec XVIII
wieku/początek XIX wieku.
66..550000,,--

94. ZEgAREK

Kieszonkowy PeTer F[nCK WIenn, oprawiony w kopertę złotą o
wym. 22 x 44 mm. Tarcza emaliowana z indeksami arabskimi. Mecha-
nizm nakręcany kluczykiem. Wiedeń początek XIX wieku.
66..550000,,--

95. ZEgAREK

naręczny rOLeX Oyster Perpetual Datejust, oprawiony w kopertę stalowo
złotą Au 750, wym. 13 x 36 mm, wraz z oryginalną bransoletą Jubilee, o nr
r422895. Tarcza szampańska. Komplikacja datownika. Szkło hesalitowe
z lupką. Mechanizm z naciągiem automatycznym. Szwajcaria 1987 rok.
1188..550000,,--

97. ZEgAREK

naręczny rOLeX Oyster Perpetual Date, oprawiony w kopertę stalowo
złotą Au 750, wym. 13 x 36 mm, wraz z oryginalną bransoletą Oyster, o nr
6519718. Tarcza szampańska. Komplikacja datownika. Szkło hesalitowe
z lupką. Mechanizm z naciągiem automatycznym.Szwajcaria 1980 rok.
1177..220000,,--

96. ZEgAREK
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Oprawiony w kopertę złotą Au 750, wysadzany  9 diamentami o szli_e brylantowym o łącznej masie 0,29 CT, oraz 5 sza_rami o szli_e ka-
boszonowym o łącznej masie 0,31 CT. Tarcza wykonana z masy perłowej. Zegarek o nr referencyjnym S10/6116-23 oraz nr indywidual-
nym 451632. Wym. koperty: 6 x 22 mm. Szwajcaria lata 90-te XX wieku.
1144..330000,,--

99. ZEgAREK nARĘcZnY chOPARD

WeLOnKI 
Brąz patynowany, kamień, wym. 35 x 27 x 40 cm.
66..000000,,--⦁

ukończył krakowskie Liceum Sztuk Plastycznych, następnie
podjął studia na Akademii Sztuk Pięknych pod kierunkiem
Xawerego Dunikowskiego, obronił dyplom w 1956 roku.
Przez wiele lat pracował jako profesor w katowickiej _lii ASP
ucząc następne pokolenia młodych twórców, był członkiem
narodowej rady Kultury oraz Polskiej Akademii umiejęt-
ności. Znany z szerokiej działalności rzeźbiarskiej – twórca
rzeźb kameralnych, jak i licznych pomników, część z nich
obecnie wpisuje się w krajobraz Krakowa. W swojej twórczo-
ści wykazywał się doskonale opanowanym warsztatem,
ogromną energią i pracowitością, dzięki którym wypracował
indywidualny, rozpoznawalny styl. Często podejmował te-
maty animalistyczne, ujmując ekspresyjnie i przekształcając
sylwetki ptaków oraz innych stworzeń. Wykorzystywał trwałe
materiały, tj. brąz i kamień, nadając im często wyraziste, odci-
nające się od otoczenia kształty. Jego dzieła wystawiane były
na licznych wystawach w Polsce i za granicą, znajdują się w
kolekcjach prywatnych oraz publicznych. Artysta jest laurea-
tem m.in. Krzyża O_cerskiego i Kawalerskiego Orderu Odro-
dzenia Polski, Złotego Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis”, nagrody Prezesa rady Ministrów I stopnia, Grand
Prix za medal ku czci Dantego w rawennie.

100. Bronisław cchhRROOmmYY (1925-1917)

Oprawiony w złotą kopertę Au 750, o nr 1232723/124101, wym. 13 x 35 mm. Mechanizm nakręcany ręcznie. Zegarek wyposażony w funk-
cję chronografu, z kołem kolumnowym. Szwajcaria lata 40-te XX wieku.
1166..550000,,--

98. ZEgAREK nARĘcZnY jAEgER
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rzeźba marmurowa. Figura jest kopią marmurowego posągu powstałego w pierwszym wieku p.n.e., który znajduje się we aorenckiej galerii uffizi. Wenus
Medycejska jest jedną z najbardziej znanych i najczęściej kopiowanych w czasach nowożytnych rzeźb antycznych. Marmur, wysokość 107 cm, stan zacho-
wania dobry, drobne uszkodzenia i rysy widoczne na zdjęciu.
1133..000000,,--

102. WEnuS mEDYcEjSQ

PIeŚń OCeAnu
Brąz patynowany, kamień, wym. 84 x 35 x 24 cm.
77..880000,,--⦁

101. Bronisław cchhRROOmmYY (1925-1917)
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Florian KKOORRZZEEnnIIOOWWSSKKII (1910-?) 48, 49
jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 11
juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899) 43
A. KKRRüüggEERR (XIX w.) 14

Antoni llAAnnggEE (1774-1842) 10
Aleksander llAASSZZEEnnKKOO (1883-1944) 67
Danuta llEESSZZccZZYYńńSSQQ--KKlluuZZAA (ur. 1926) 71, 72
Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998) 64
mmnn (XIX w.) 15
Walter mmOOPPSS (1856-1925) 8
Abraham nnEEuummAAnnnn (1873-1942) 9, 55
jan mirosław PPEESSZZKKEE (1870-1949) 18
Ignacy PPIInnQQSS (1888-1935) 17
Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958) 29
Romuald RREEgguułłAA (1894-1981) 53
Bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSQQ (1868-1953) 3, 33,  45
czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995) 56
Walter Dendy SSAADDllEERR (1854-1923) 34
Adolf SScchhuuhhKKnnEEcchhtt (1889-1940) 7
Alojzy SSIIWWEEccKKII (1912-1988) 70
Eugen SSPPIIRROO (1874-1972) 31
ZoSa SSttAAnnKKIIEEWWIIccZZ (1862-1955) 65
Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009) 60
józef SSttAASSIIAAKK (ur. 1933) 74
Bolesław SSttAAWWIIńńSSKKII  (1908-1983) 1
Andrzej SSttRRuummIIłłłłOO (ur. 1927) 51
jan SSZZAAnnccEEnnBBAAcchh (1928-1998) 63, 69
Wacław ttAAPPnnccZZEEWWSSKKII (1903-1987) 6
Stanisław ttOOnnDDOOSS (1854-1917) 4
Bogdan ttRREEttEERR (1886-1945) 50
henryk uuZZIIEEmmBBłłOO (1879-1949) 16
F. WWAAggnnEERR (XIX/XX w.) 24
henryk WWAAnnIIEEKK (ur. 1932) 47
Wenzel h. WWEEnnDDllBBEERRggEERR (1882-1945) 32
Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950) 42
Alfred WWIIEERRuuSSZZ  KKOOWWAAllSSKKII (1849-1915) 41
Stanisław WWIIśśnnIIEEWWSSKKII (1936-2016) 76
Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984) 77, 78
Andrzej ZZIIĘĘBBllIIńńSSKKII (ur. 1946 ) 57
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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, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

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

DEsA posiada salony antykwaryczne na terenie całego kraju oraz Dom Aukcyjny w Krakowie. 
utrzymuje kontakty antykwaryczno kolekcjonerskie z domami aukcyjnymi w kraju i za granicą, zwłaszcza dotyczące poloników
m.in. Christie's, sotheby's, Dorotheum, Nagel, Drouot. Współpracuje w zakresie konsultacji merytorycznych z muzeami
krajowymi i zagranicznymi. 

Firma DEsA uczestniczy w programie „leonardo da Vinci“, utworzonym w oparciu o sieć współpracy obejmującą środowiska
akademickie, przedsiębiorstwa, instytucje patronackie na terenie całej Europy.  
DEsA Dzieła sztuki i Antyki sp. z o.o. figuruje w wykazie unii Europejskiej jako firma godna zaufania.

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

Antykwariaty w Krakowie

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

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 2019 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  33  ddoo  77    ggrruuddnniiaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia:  Piotr Nosek i sDA
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,,  
PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,, KKaarroolliinnaa  PPłłuużżeekk,,  AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  iizzaabbeellaa  BBoocciiaańńsskkaa,,  
OOllggaa  KKoollbbeerr,,  AAlleekkssaannddrraa  PPoowwęęsskkaa,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce: Kazimierz MMiiKKuullssKKii (1918-1998), Cisza albo przezwyciężenie lęku, poz. 64 (�agment)

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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