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OOggóóllnnee  wwaarruunnkkii  aauukkccjjii..

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące 

własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących
- zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę 

handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY 

względnie przez zaproszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  

OOppłłaattaa  oobboowwiiąązzuujjee  rróówwnniieeżż  ww  sspprrzzeeddaażżyy  ppooaauukkccyyjjnneejj..  

II
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, 

która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 
2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 
3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.
4. nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne 

z zawarciem umowy sprzedaży. Spory w trakcie licytacji rozstrzyga Aukcjoner.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  770000  zzłł
ii  oottrrzzyymmaałłyy  ttaabblliicczzkkęę  zzggłłoosszzeenniioowwąą..
2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały sięze 

zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.
3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji, mają możliwość, po wpłaceniu wadium: 

– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy 
Domu Aukcyjnego (wysokość oferowanej ceny jest informacją poufną), 

– telefonicznego udziału w licytacji.

IIIIII
1. nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. 

W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.
2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być

wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje
przepadek wpłaconego zadatku. na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
4. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca 

zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych
roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. 

W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni
od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane
wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po 

zakończeniu licytacji obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  
wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą  ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  
ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj  wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh
oossoobboowwyycchh  kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI
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pejzaż tatrzańSki 
Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: St. Gałek 1934
Malarz, rzeźbiarz i pedagog. Studia w aSp kraków ( pracownia j. Malczewskiego j. Stanisławskiego)
oraz w kunstgewerbeschule w Monachium i ecole nationale des Beaux - arts w paryżu ( u j. Geromea).
Malował głównie realistyczne pejzaże tatrzańskie (w okresie międzywojennym miał opinię najlepszego pej-
zażysty tatr) oraz tematy marynistyczne i rodzajowe. 
66  440000--  

1.  Stanisław ggAAŁŁEEKK (1876-1961)

3

na plaży
Olej, tektura, 32,6 x 47 cm, sygn. p.śr.: St żurawski 
44  000000,,--

2.  Stanisław ŻŻuuLLWWSSKKII (1889-1976)
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Scena rOdzajOwa 
akwarela, papier, 15 x 20 cm, sygn. l.d.: alYed romer 1853 wilno 
11  550000--  

4.  Alfred RROOmmEERR (1832-1897)

4

Ułan z kOnieM 
Olej, tektura, 30 x 38 cm, sygn. p.d.:  jerzy kossak 1939. na odwrocie
pieczątka  jerzego kossaka 
1133  000000--

3.  jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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5

Martwa natUT z OwOcaMi 
Olej, płótno, 60,5 x 87, 5 cm, sygn. l.d.: w kryciński 
55  000000--

5.  Walerian KKRRYYccIIŃŃSSKKII (1852-1929)

pejzaż ziMOwy 
Olej, tektura, 46,5 x 65 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 
Malarz, profesor krakowskiej aSp (od 1937). Malarstwo pod wpływem j. Mehoffera, l. wyczółkowskiego,
j. pankiewicza i j. Fałata oraz j. Stanisławskiego. w jego twórczości przeważają pejzaże podhalańskie i ta-
trzańskie, w późniejszym wieku także nadmorskie. Uważany był za jednego z najwybitniejszych uczniów
szkoły Stanisławskiego.
1166  000000--

6.   Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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OGród BOtaniczny w kTkOwie
Olej, tektura, 31 x 39 cm, sygn. l.d.: kr. wróblewska 1946 
55  000000--

8.  Krystyna WWRRÓÓBBllEEWWSSMM (1904-1994)

wiOSenny pejzaż 
Olej, tektura, 26 x 34 cm, sygn. l.d.: Samlicki 
Studiował (od 1900 roku) w krakowskiej akademii Sztuk pięknych, m.in. u józefa Unierzyskiego 
i józefa Mehoffera. Ostatecznie związał się z pracownią jana Stanisławskiego. w 1911 roku uczest-
niczył w wystawie niezależnych zorganizowanej na wzór paryskich indépendants, gdzie zwrócił na
siebie uwagę krytyki „nowym pojęciem kolorystyki i harmonią świeżych, jasnych i silnych barw“. 
w latach 1912-1928 przebywał we Francji uczestnicząc aktywnie w życiu artystycznym.
44  330000--

7.  marcin SSAAmmllIIccKKII (1878-1945)

6
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tyniec 
Olej, tektura, 23 x 31 cm, nie sygn. 
11  220000--  

9.   Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

Scena BiBlijna 
akwarela, gwasz, tektura, 25 x 36 cm, sygn. p.d.: jan Henryk rosen 
Malarz, twórca dzieł sztuki o tematyce religijnej. Urodzony w warszawie , zmarł w arlington
k/waszyngtonu. Syn jana rosena. autor Yesków w katedrze ormiańskiej we lwowie (bardzo
ciekawa synteza tradycji ormiańsko-bizantyjskiej z tendencjami modernistycznymi, w późnose-
cesyjnej stylizacji). pracował przy kościele SS karmelitanek we lwowie, w pałacu papieskim w
castel Gandolfo. profesor politechniki lwowskiej (rysunek i malarstwo). wykładowca sztuki
sakralnej na uniwersytecie  w waszyngtonie (1933 rok). twórca mozaijek w katedrze 
w Saint-louis, polichromie w katedrze w Saint-Mathew, w katedrze arcybiskupiej w waszyngtonie
oraz w kościołach San Francisco, Hollywood, piZsburgh i innych. 
66  000000,,--

10.  jan Henryk RROOSSEEnn (1891-1982)

7
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8

wiOSna 
Olej, płótno, 66 x 66 cm, sygn. p.d.: a. piotrowski 

Od 1869 r. uczył się w warszawskiej klasie rysunkowej u wojciecha Gersona, w latach 1875-1877 studiował w aka-
demii Monachijskiej, a w latach 1877-1879 był uczniem jana Matejki w krakowskiej Szkole Sztuk pięknych. w latach
1885 - 1887 wyjeżdżał do Bułgarii jako korespondent - ilustrator pism angielskich i Yancuskich dokumentujący wojnę
bułgarsko-serbską. Będąc w Bułgarii namalował cykl obrazów dla Galerii narodowej w SoXi i zrobił karierę jako por-
trecista arystokracji. w roku 1897 i 1903 wyjeżdżał na Bliski wschód, skąd nadsyłał korespondencję i rysunki z wojny
grecko-tureckiej. Malował przede wszystkim sceny rodzajowe, często z życia mazowieckiej wsi. Malował także obrazy
historyczne, epizody z powstania styczniowego oraz portrety. Brał udział w malowaniu panoramy Berezyna.
3300  000000--  

11.  Antoni PPIIOOTTRROOWWSSKKII (1853-1924)
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rOztOpy
Olej, płótno, 60,5 x 76,5 cm, sygn. l.d.: józef rapacki 1905 

nazwany malarzem „brzóz i liliowych wrzosów” najpopularniejszy pejzażysta warszawski końca XiX i pierwszej ćwierci XX wieku.
pejzaż był jego malarska wizytówką. Studiował w warszawskiej klasie rysunkowej prowadzonej przez wojciecha Gersona, w latach
1889-1891 studiował w Monachium; cechy szkoły monachijskiej ciepłe, ciemne tonacje widoczne są w jego malarstwie.
3300  000000--

12.  józef LLPPAAccKKII (1871-1929)

9
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zalOty 
Olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: 
c. Moniuszko 1906 
1166  000000--  

13.  jan czesław mmOOnnIIuuSSZZKKOO (1853-1908)

cHryzanteMy 
akwarela, papier, 53,5 x 35 cm, sygn. p.d.: 
teod GroZ 

artysta krakowski, od 1905 studiował w akade-
mii Sztuk pięknych u l. wyczółkowskiego. Od
1909 w paryżu, rzymie i londynie. założyciel  i szef
Grupy dziesięciu. Od wyczółkowskiego przejął
zamiłowanie do pejzażu i kwiatów, po roku 1935
zajął się sztuką użytkową - projektował tkaniny. 
66  550000--

14.  Teodor ggRROONN (1884-1972)

10
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pejzaż 
Olej, tektura, 66 x 47,5 cm, sygn. l.d.: 
S. klimowski 

Studiował w krakowskiej aSp u t. axentowicza
i j. Malczewskiego. Otrzymał wiele wyróżnień
m.in. został zaproszony do wzięcia udziału w wy-
stawie „Sztuka“, na której swoje prace wystawiał
także jego nauczyciel t. axentowicz. Malował
portrety i pejzaże.
44  550000--

15.  Stanisław KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)

Martwa natUT 
Olej, płótno, 72,8 x 52 cm, sygn. l.d.: tymon

Urodził się w 1882 r. we lwowie, zmarł w 1965
r. w toruniu. Studia w krakowskiej aSp pod kie-
runkiem j. Mehoffera, t. axentowicza, i S. wy-
spiańskiego. pomiędzy 1905 a 1926 r. mieszkał
w zakopanem. w 1908 r wziął udział w ostat-
niej wystawie Grupy pięciu - młodopolskiego sym-
bolizmu. członek grupy Formiści, związał się ze
Stowarzyszeniem artystów plastyków rytm,
uczestnik wystaw ugrupowań awangarda i
nowa Generacja. Od 1928 praca dydaktyczna
na Uniwersytecie Stefana Batorego w wilnie. po
wojnie osiadł w toruniu. na wydziale Sztuk
pięknych UMk kierował katedrą malarstwa
sztalugowego. Ulubiony motyw malarstwa - akt
we wnętrzu lub arkadyjskim pejzażu, malował
też martwe natury.
88  000000--

16.  Tymon nnIIEESSIIOOŁŁOOWWSSKKII (1882-1965)

11
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laS
akwarela, papier, 39 x 30 cm, sygn. p.d.: 
w Mordeit 1912
11  550000--

17.  W. mmOORRDDEEIITT (XIX/XX w.) 

akt
Olej, tektura, 38,5 x 28,5 cm, sygn. l.d.: 
w. Stachowski 
33  550000--

18. Władysław SSTTAAccHHOOWWSSKKII (1852-1932)
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na GrOMniczną 
pastel, papier, 33,5 x 22,5 cm, sygn. l.d.: 
St. Górski
44  550000--

20.  Stanisław ggÓÓRRSSKKII (1887-1955)

pOrtret StareGO GóTla 
pastel, papier, 33,5 x 24,7 cm, sygn. l.d.: 
St. Górski 
44  000000--  

19.  Stanisław ggÓÓRRSSKKII (1887-1955)
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wilnO
Olej, tektura, 39,5 x 32 cm, sygn. l.d.: kr.
wróblewska 1938 

Malarka, graXczka. Studia na wydziale Sztuk
pięknych Uniwersytetu im. Stefana Batorego w
wilnie (u. l. Śledzińskiego), następnie w pa-
ryżu (1938) w academie de la Grande chau-
miere w paryżu (1938). współzałożycielka
Grupy wileńskiej. w polsce, w krakowie razem 
z synem andrzejem od 1945 roku. współzało-
życielka Grupy dziewięciu GraXków. kontynu-
owała tradycje drzeworytu warszawskiego i
wileńskiego sprzed wojny. wystawiała  z tą
Grupą w latach 1947-1960. znana z fanta-
stycznych exlibrisów na całym świecie.
55  000000--

21.  Krystyna WWRRÓÓBBllEEWWSSMM (1904-1994)

14

Scena pOwStańcza 
Olej, płótno, 42 x 31,7 cm, sygn. l.d.: 
Młodnicki

Malarz, rysownik, pedagog; mąż wandy
Monne narzeczonej artura artura GroZera, oj-
ciec Marii wolskiej poetki i malarki. Studia na
akademii monachijskiej (1857) m.in. u karla
von piloty”ego, wilhelma kaulbacha; pogłę-
bione w paryżu w pracowni leona cognieta
oraz w dreźnie. znany w środowisku emigra-
cyjnym polaków, przyjaźń z H. rodakowskim,
janem Matejką, a. chlebowskim, wł. czarto-
ryskim. wspołzałożyciel tpSp we lwowie,
działacz wielu organizacji społecznych. Upra-
wiał malarstwo olejne i akwarelowe oparte na
literaturze romantycznej, jak również malar-
stwo historyczne. współpracował jako rysownik
ze „Strzechą”, tygodnikiem ilustrowanym, kło-
sami.
1122  000000--

22.  Karol mmŁŁOODDnnIIccKKII (1836-1835-1900)
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pOrtret dziewczyny 
kredka, papier, 47 x 37,5 cm, sygn. l.d.: kli-
mowski 1920
33  880000--

24.  Stanisław KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)

15

pOrtret dziewczyny
pastel, papier, 63 x 47 cm, sygn. l.śr.: S kli-
mowski 28 Viii 1920 
33  880000--

23.  Stanisław KKllIImmOOWWSSKKII (1891-1982)
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ŚwiętO SzałaSów (SUkkOt)
Olej, płyta pilśniowa, 56 x 67 cm, sygn. p.d.: F Mollo 

w upodobanej przez siebie technice olejnej tworzył portrety, martwe natury i pej-
zaże. początkowo, pod wpływem malarstwa dziewiętnastowiecznego malował ob-
razy o nienagannej technice, ciemnym kolorycie, gładkiej, połyskliwej, solidnie
zawerniksowanej powierzchni. z biegiem lat rozjaśnił paletę, by ostatecznie wyko-
rzystywać całą gamę jasnych, radosnych barw, które oddają ciepło, nastrój oraz
pewną sielankowość krajobrazu.
88  770000,,--  

26.  Franciszek mmOOllllOO (1897-?)

16

pejzaż MiejSki
Olej, dykta, 60 x 68 cm, sygn. p.d.: e korbel, (1)935 
33  000000--  

25.  Eugenia KKOORRBBEEll (XX w.)
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zaMek w niedzicy
akwarela, papier, 36,7 x 52 cm, sygn. l.d.: r. rabcewicz  
11  550000--

28.  Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

zaMek w niedzicy 
akwarela, papier, 36,7 x 52 cm, sygn. p.d.: r. rabcewicz 
11  550000--

27.  Roman LLBBccEEWWIIccZZ (1902- ?)

17
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akt 
Olej, płótno, 59 x 48 cm, sygn. l.g.: z pronaszko 

Malarz, scenograf, rzeźbiarz. kresowiak. Studia w kijowie. w 1906-11w krakowskiej aSp (u t. axentowicza i j. Malczewskiego).
początowo Formista, następnie w grupie „zwornik”. członek „Sztuki”, profesor w wilnie i w krakowie.
2299  000000--

29.  Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)
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Martwa natUT
Olej, deska, 80 x 64 cm. Malarstwo stylizowane na holenderskie
XViii/XiX w.
1166  000000--  

30.  mmnn (XIX w.)
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pejzaż z drzeweM 
Olej, tektura, 20 x 27 cm, sygn. l.d.: jam
Malarz, graXk, (w 1934 uzyskał dyplom wydziału Sztuk pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego
w wilnie ), jeden z założycieli wileńskiego tow. artystów plastyków, profesor malarstwa pejzażo-
wego tamże. wykładowca pejzażu i martwej natury na Uniwersytecie im. M. kopernika w toruniu.
Udział w 75 wystawach w kraju i zagranicą. 
33  000000--

31.  Bronisław jjAAmmOOnnNN (1886-1957)

pejzaż z rUinaMi 
Olej, sklejka, 34,5 x 56 cm, sygn. p.d.: Berhmann 
Studia w akademii monachijskiej (1900-1904), następnie w paryżu (1905-1910). członek zpap 
w łodzi. Malował pejzaże, widoki miast, sceny rodzajowe, portrety. w pracach najważniejszy jest
kolor, obrazy są żywe, barwne, malowane z wielu podróży po świecie: algier, egipt, palestyna, Francja,
włochy, nowy jork. zginął w geZcie białostockim.
1100  000000--

32.  Abraham BBEEHHRRmmAAnnnn (1876-1942)
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pOrtret MęSki (Sic transit gloria) 
Olej, deska, 43,5 x 38 cm, sygn. p.d.: mono-
gram wiązany
44  000000--

34.  mmnn (XIX w.)

widOk na kOnStantynOpOl
Ołówek, papier, 15 x 23,7 cm, sygn. i dedykowany l.d.: „Ma-
dame…1882 27 avril St. chlebowski i p.d.: konstantynopol…1872
22  550000,,--

33. Stanisław ccHHllEEBBOOWWSSKKII (1835-1884)

21
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park 
Olej, tektura, 28,5 x 38,3 cm, sygn. l.d.: Błażej iwanowski 1954
11  550000--

35.  Błażej IIWWAAnnOOWWSSKKII (XX w.)

22

widOk na MiaSteczkO 
Olej, płótno, 90 x 100 cm, sygn. p.d.: Sperczyński 
66  000000--

36.  Władysław SSPPEERRccZZYYŃŃSSKKII (ur. 1906)
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dOM artySty 
Olej, tektura, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: l.Stasiak 
Studiował historię sztuki na Uniwersytecie jagiellońskim, a w latach 1879-1886 malarstwo u jana Matejki
w krakowskiej Szkole Sztuk pięknych. naukę uzupełniał w wiedniu i akademii w Monachium u alek-
sandra liezen-Mayera. w 1902 wrócił do kraju. wystawiał w krakowskim towarzystwie przyjaciół
Sztuk pięknych. tematem jego prac były sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury i kwiaty.
88  770000--

37.  ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924)

pejzaż z łOdzią
Olej, sklejka, 27 x 32,5 cm, sygn. p.d.: a. Strażyński 1887 
1133  000000--  

38.  Aleksy SSTTLLŻŻYYŃŃSSKKII  (1859- ?)

23
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Scena rOdzajOwa 
akwarela, papier, 46 x 30 cm, l.d. potwierdzenie autorstwa przez
wojciecha kossaka, p.d.: notarialne potwierdzenie podpisu wojciecha
kossaka 
2222  000000--

39.  juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)

24
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pejzaż ze SztaFażeM 
Olej, deska, 59,5 x 82 cm. Sugerowane autorstwo Gerrit Berckheyde
(1638-1698) 
2200  000000--  

41.  mmnn (XVII w.) 

25

pOwrót z pOlOwania
Olej, płótno, 50 x 68 cm, sygn. p.d.: d Vomassin
88  770000--  

40.  Desire Renardt TTHHOOmmAASSSSIInn (1858-1933)
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kwiaty 
akwarela, technika mieszana, papier, tektura, 43 x 74 cm, sygn. l.g.:
teod GroZ (1)918 
77  000000--

43.  Teodor ggRROONN (1884-1972)

26

króliki 
Olej, płótno, 52 x 72 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch 1936 
Malarz, graXk, literat, pedagog; związany ze środowiskiem artystycznym krakowa i Bielska; studiował w wiedniu i na
krakowskiej aSp u j. Mehoffera, uczył w państwowej Szkole przemysłowej w krakowie. najchętniej przedstawiał zwie-
rzęta i kwiaty, rzadziej malował pejzaże; projektant witraży i polichromii, krytyk literacki, autor kilku dramatów. 
88  770000--  

42.  Adam BBuunnSSccHH (1896-1969)
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róże w wazOnie
Olej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: janina nowotnowa 
22  550000--  

45.  janina nnOOWWOOTTnnOOWWAA (1883-1963)

paT w StrOjacH kTkOwSkicH
Olej, tektura, 67 x 97 cm, sygn. p.d.: w. wodzinowski 
99  550000--  

44.  Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1886-1940)

27
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wieŚniak czytający liSt 
(lUB Śpiewający)
Olej, deska dębowa, czterostronnie fazowana,
18 x 14 cm, sygn. p.d.: aB. na odwrocie: po-
wyżej środka napis czarną farbą lub atra-
mentem: „Brouwer.”; u dołu zatarta
czerwona pieczęć lakowa.

Swobodniej malowana, bardziej agresywna
wersja tego obrazu jest – jako depozyt luwru
w Musée des Ursulines w Mâcon (Burgun-
dia) – przypisywana ze znakiem zapytania
adriaenowi Brouwerowi (olej na desce, nr
inw. d.a.20). w naszym przedstawieniu zo-
stały dodane elementy tła, pozwalające zdeX-
niować wnętrze (przyciemniona przez
została kolorystyka obrazu), a także palce
lewej dłoni przytrzymujące przegub prawej
ręki, która trzyma kartkę. Obraz, który mógł
powstać jeszcze w XVii lub na początku
XViii w., należałoby umieścić w kręgu takich
niderlandzkich naśladowców Brouwera (ule-
gających także wpływowi teniersa) jak eg-
bert van Heemskerck (1634-1704) lub
MaZheus van Hellemont (1623 - po 1679).
1155  000000--

46.  Adriaen BBRROOuuWWEERR (1605/1606-1638)

28

Desa_114:Desa_próby  5-03-12  9:39  Strona 28



jael i SiSeT 
Olej, płótno, dublowany, 135x 164 cm. nie sygnowany, malarstwo
kręgu artysty weneckiego jacopo amigoni (1675-1752) wenecja,
pocz. XViii w. 
Opinia prof. dr. hab. teresy Grzybkowskiej z dn. 15. Vi. 1996
rozmach kompozycyjny znamienny dla malarstwa ściennego, jak i cha-
rakterystyka postaci, gwałtowność ruchów zbliżają ten obraz do dzieł ja-
copo amigoni (1875-1752) artysty weneckiego, znajdującego się pod
wpływem maniery Sebastiano ricci i Solimeny, zafascynowanego tiepollem.
6655  000000--

47.  jacopo AAmmIIggOOnnII (1675-1752) (krąg)

29
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czytająca
Olej, płótno, 78 x 62 cm, sygn. p.d.: 
k chmurski
1133  000000--  

48.  Kazimierz ccHHmmuuRRSSKKII (1897-1942)

30

pOrtret Mężczyzny 
Olej, płótno, 78 x 60 cm, sygn. l.d.: t. popiel 
66  440000,,--

49.  Tadeusz PPOOPPIIEEll (1863-1913)
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GłOwa kOnia
Olej, tektura, 29 x 26,5 cm, sygn. p.d.: jerzy
kossak 1932 
88  550000--  

50.  jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

Bzy w wazOnie 
Olej, tektura, 69 x 63 cm, sygn. p.d.: zającz-
kowski 1923
55  000000--  

51.  ZZAAjjĄĄccZZKKOOWWSSKKII (XX w.) 
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pejzaż ziMOwy 
Olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: r Bratkowski lwów (1)905
Malarz niemal wyłącznie pejzaży. Studia w krakowskiej aSp (pracownia i. jabłońskiego i w. łuszczkiewicza,
następnie w wiedniu oraz w Monachium w znanej szkole malarskiej a. azbego. wystawial prace w tzSp 
w warszawie oraz w tpSp krakowie. prace oznaczają się doskonałą kompozycją, uchwyconym nastrojem,
subtelnym kolorytem. 
1166  000000--  

53.  Roman BBLLTTKKOOWWSSKKII (1869-1954)

Białe róże w tUrkUSOwyM wazOnie 
Olej, tektura, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: a karpiński 
3366  000000--

52.  Alfons MMRRPPIIŃŃSSKKII (1875-1961)
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nOktUrn MOrSki 
akwarela, gwasz, 68 x 97,5 cm, sygn. p.d.:  jaxa. naklejka autorska na
odwrocie 
88  000000--  

54.  Soter jjAAXXAA  mmAAŁŁAAccHHOOWWSSKKII (1887-1952)

weSele kTkOwSkie
Olej, płótno, 39 x 61 cm, sygn. p.d.: jerzy potrzebowski 
Studia w akademii krakowskiej - dyplom w 1953 roku. Był wieloletnim wykładowcą tamże. Malował tematy bitewne,
konie, sceny rodzajowe. Brał udział w wystawach krakowie i w Szwecji.
55  000000--  

55.  jerzy PPOOTTRRZZEEBBOOWWSSKKII (1921-1974)
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pejzaż ziMOwy 
pastel, tektura, 35 x 50 cm, sygn. p.d.: w zin 1974 
44  000000--

56.  Wiktor ZZIInn (1925-2007)

34

pejzaż z MOSteM
Olej, płótno, tektura, 62 x 70 cm, sygn. p.d.: Sawulak 
55  000000--  

57.  Włodzimierz SSAAWWuullAAKK (1906-1980)
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warSzawa kOlUMna 
zyGMUnta iii wazy 
Olej, płótno, 99 x 85,5 cm, sygn. p.d.: Franci-
szek Sunderland 1923 
66  000000--

58.  Franciszek SSuunnDDEERRllAAnnDD (XX w.)

wnętrze palacU w wiedniU
akwarela, gwasz, tektura, 59 x 47 cm, sygn.
G. keller 1910 
44  880000--  

59.   g. KKEEllllEERR (XIX/XX w.))
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pejzaż kTkOwSki 
pastel, papier, 24 x 22 cm, sygn. l.d.: a. Soldinger
Malarz, graXk. Studia na akademii krakowskiej w pracowni t. axentowicza, pogłębione w paryżu.
Malował przede wszystkim portrety, pejzaże zwłaszcza górskie, a także widoki miejskie (starówka kra-
kowska i tarnowska. wystawiał prace  jako członek Verbindung der judische plastiker. 
11  550000--

60.   Antoni SSOOllDDIInnggEERR (1882 lub 1885 - 1942)

Ułan pOjący kOnia 
Olej, tektura, 48 x 65 cm, sygn. l.d.: jerzy kossak 
1100  000000--

61.  jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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pejzaż GórSki 
pastel, papier, 23 x 31,5 cm, sygn. l.d.:
jan Świderski 
Urodzony w Grodźcu k. Będzina w 1913r.
Studia w latach 1930-35 w krakowskiej
aSp u wł.jarockiego i k.Sichulskiego,
F.pautscha i S.kamockiego. w 1935 pod-
jął naukę w państwowej Szkole Sztuk
zdobniczych i przemysłu artystycznego w
poznaniu. w 1938 wrócił na krakowską
aSp, gdzie do wojny kontynuował studia u
kamockiego. po powrocie do krakowa, w
1947 podjął pracę pedagogiczną w wyż-
szej Szkole Sztuk plastycznych, która w
1950 połączyła się z aSp. Odtąd pracował

62.  jan ŚŚWWIIDDEERRSSKKII (1913-2004)

w pTcOwni 
akwarela, papier, 39 x 26,5 cm, sygn. p.d.: j.kraupe 
w 1938 r. rozpoczęła studia w aSp w krakowie u p. da-
dleza i k. Sichulskiego. następnie w latach 1940-1942
studiowała w kunstgewerbeschule u F. pautscha, a w
1945r. ponownie uczyła się w aSp w krakowie m.in. u e.
eibischa, w. taranczewskiego i a. jurkiewicza. Była
współzałożycielką teatru konspiracyjnego t. kantora.
należała do Grupy Młodych plastyków, a obecnie jest
członkiem ii Grupy krakowskiej. Otrzymała wiele nagród
m.in. nagrodę i stopnia MkiS (1984r.), nagrodę im. wi-
tolda wojtkiewicza i nagrodę Miasta krakowa (1997r.). 
11  000000--  

63. janina KKLLuuPPEE--ŚŚWWIIDDEERRSSMM (ur. 1921)

MUzyUnci 
Olej, płótno, 61 x 50 cm, sygn. p.d.: n. Gutman
22  880000--

64.  natan gguuTTmmAAnn (1898-1987)

w krakowskiej uczelni, gdzie w latach 1951-54 był prorektorem, w 1954-68 kierował pracownią na wydziale Malarstwa (od 1956 z
tytułem docenta), a w 1968-83 katedrą Malarstwa na wydziale GraXki. jego twórczość wyrasta z tradycji malarstwa realistycznego.
11  000000--  
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narOdziny 2
Olej, płótno, 54 x 44 cm, sygn. na odwrocie: Mikulski kraków 1997

Malarz, scenograf. Studia malarskie na krakowskiej aSp (m.in. u k. Sichulskiego) i aktorskie w Studiu dramatycznym
przy teatrze Starym w krakowie. związany z teatrem cricot 2, okazjonalnie reżyserował. działania plastyczne i teatralne
Mikulskiego uzupełniały się. laureat licznych nagród w dziedzinie  scenograXi.
6655  000000--

65.  Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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GT iX 7X7
Olej, płótno, 50 x 50 cm, sygn. na odwrocie:  
winiarski 99 

Urodził się w 1936 we lwowie. po ukończeniu w
1959 politechniki warszawskiej, studiował malar-
stwo na warszawskiej aSp, której dyplom otrzymał
w 1966. w czasie studiów uczestniczył w semina-
rium w. porębskiego poświęconemu związkom
między nauką i sztuką. w 1965 sformułował wła-
sny program poszukiwań artystycznych i zrealizo-
wał pierwsza prace z cyklu: "próby wizualnej
prezentacji rozkładów statystycznych", za którą
otrzymał pierwszą nagrodę na Sympozjum arty-
stów i naukowców w puławach (1966). Brał
udział w wielu prestiżowych wystawach, między in-
nymi: Biennale w Sao paulo (1969), Biennale des
konstruktivismus w norymberdze (1969 i 1971),
„konstrukcja w procesie", w lodzi (1981) i Mona-
chium (1985), „reductivismus", w wiedniu
(1992). Uczestniczył też w ruchu neokonstruktywi-
stycznym j. Bluma-kwiatkowskiego. w 1981 objął
prowadzenie pracowni malarstwa w architekturze i
urbanistyce na warszawskiej aSp, której był przez
dwie kadencje prorektorem. Od 1990 roku profesor.
1122  550000--  

66.  Ryszard  WWIInnIIAARRSSKKII (ur. 1936)

OBTz XXXVi/86
Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: jack 

Malarz, pedagog. Studia na wydz. Malarstwa
pwSSp w Sopocie. dyplom w 1952 roku w pra-
cowni artura nacht-Samborskiego. w latach 1965-
1981 profesor i rektor obecnej akademii Sztuk pięk-
nych w Gdańsku. jeden z najwybitniejszych polskich
malarzy współczesnych z wielkim dorobkiem arty-
stycznym; przeszedł w swojej twórczości od małych
form, poprzez dzieła kubizujące do obecnych dużych
rozmiarów z przedstawieniem w nich ludzkiego ciała
(kobiecego?), z uwzględnieniem przestrzeni i koloru.
1122  000000--  

67.  Władysław  jjAAccKKIIEEWWIIccZZ (ur. 1924)
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aUtOpOrtret
akwarela, gwasz, papier, 40 x 28 cm, sygn.
p.d.: wójtowicz
11  220000,,--

69.  Stanisław WWÓÓjjTTOOWWIIccZZ (1920-1991)

kOMpOzycja
Gwasz, papier, 39 x 24,8 cm, sygn. p.d.: lenica
44  220000,,--

68. Alfred llEEnnIIccAA (1899-1977)
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Oczekiwanie 
akryl, płótno, 75 x 75 cm, sygn. na blejtramie: Oczekiwanie 1975
józef lucjan ząbkowski 
11  990000--

71.  józef lucjan ZZĄĄBBKKOOWWSSKKII (1928-1998)

Martwa natUT 
Olej ,płótno, wym. 52 x 52 cm, sygn. p.g.: kr. wróblewska 1932 
66  000000--

70.  Krystyna WWRRÓÓBBllEEWWSSMM (1904-1994)
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Scenki wScHOdnie (5 sztuk)
litograXa, 26 x 19,5 cm, sygn. j. lambert 1917

Światowej sławy designer, malarz i rzeźbiarz polskiego
pochodzenia. w 1911 roku ukończył akademię Sztuk
pięknych w krakowie. na stałe osiadł w paryżu. 
w pierwszych latach pobytu we Francji dzielił pracow-
nię z Modiglianim, przyjaźnił się z M. kislingiem i e.
Soutinem. w latach 30-tych zbył członkiem związku
artystów nowoczesnych (UaM) obok m.in. le cor-
busier'a. w drugiej połowie lat 30-tych zrealizował kil-
kadziesiąt masek i serię rzeźb zainspirowanych
wiejskim folklorem (księżycowa postać, Bociany,
Strach na wróble). zajmował się także sztuką sa-
kralną, wykonał m.in. drogę krzyżową do kościoła św.
teresy w Boulogne.
55  880000,,--

72.   jan llAAmmBBEERRTT--RRuuccKKII (1888-1967)
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porcelana, śr. 26 cm, malatura naszkliwna,
motyw kwiatowy, Miśnia, niemcy, XiX/XX w.
665500--  

75.  TTAAllEERRZZ

porcelana, śr. 21,5 cm, malatura naszkliwna,
motyw kwiatowy, dek. plastyczna brzegu koł-
nierza, Miśnia, niemcy, XiX/XX w.
550000,,--

73.  TTAAllEERRZZ

porcelana, śr. 25 cm, malatura naszkliwna,
motyw kwiatowy, Berlin kpM 
550000--  

76.  TTAAllEERRZZ

porcelana, śr. 27,5 cm, malatura naszkliwna,
motyw kwiatowy, dekoracja plastyczna na koł-
nierzu, Berlin XiX/XX w.
550000--  

74.  TTAAllEERRZZ
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Siedzący GóTl 
Brąz, wys. 24cm (bez podstawy), sygn. t Barącz 
22  550000--  

78.  Tadeusz BBAARRĄĄccZZ (1849-1905)

Scena rOdzajOwa w stylu „fetes galantes“
Olej, wachlarz drewno mahoniowe, sygn. podpisany p.d.: przyjaciółce mojej narzeczonej - w. kossak. wachlarz własność
Ganny walskiej (Hanna pucz) śpiewaczki operowej, ur. w Brześciu litewskim w 1887, zmarłej w Santa Barbara w
kaliforni w roku 1984.
1188  550000--

77.  Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)
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cHryStUS FTSOBliwy
rzeźba wolnostojąca, polichromowana, drewno
lipowe, wys. 68 cm. Stan do konserwacji. warsz-
tat prowincjonalny, ludowy, XiX w.
66  000000--

79.  AARRTTYYSSTTAA  nnIIEEZZnnAAnnYY

cHryStUS zMartwycHwStały 
rzeźba, drewno lipowe, polichromia, wys. 65
cm. do konserwacji. warsztat prowincjonalny,
ludowy, XVii/XViii w.
99  000000--  

80.  AARRTTYYSSTTAA  nnIIEEZZnnAAnnYY

zdobiony barwną mozaiką kwiatową,
oprawa metalowa, XX w.
990000--

81.  KKRRZZYYŻŻ
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z motywem kwiatowym, szkło warstwowe żółto-biało-
fioletowe, trawione, wys. 40 cm, sygn. Galle. Francja,
wytwórnia emila Galle XX w.
1111  000000,,--

83.   WWAAZZOOnn  ggAAllllEE

Szkło kryształowe, szlify, barwione zielone, wys. 25 cm,
czechy, XX w.
11  550000--

82.   WWAAZZOOnn
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jedwab, nici metalowe, motywy kwiatowe, 4
stronny, głowy dekorowane bukietami kwia-
tów, wciąż dekorowany polami poprzecznymi,
na przemian motywami geometrycznymi i ro-
ślinnymi, obrzeżenie zdobione wicią kwiatową,
31 x 340 cm. 
1188  550000--  

84.  PPAASS    KKOOnnTTuuSSZZOOWWYY
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biżuteria patriotyczna, srebro, czarna emalia
(ubytki, odpryski), perełki, XiX w. 
22  220000--  

85.  BBLLnnSSOOllEETTMM

biżuteria patriotyczna, srebro, perełki, czarna
emalia (odpryski, przetarcia), łańcuszek
srebrny, XiX/XX w.
22  330000--  

87.  mmEEDDAAllIIOOnn

biżuteria patriotyczna, srebro, perełki, emalia
czarna (ubytki, odpryski, przetarcia), XiX w. 
22  550000--  

86.  BBLLnnSSOOllEETTMM
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złoto, masa 10,890 g, próba 14k; perła na-
turalna; 2 brylanty ok., 0,30 ct; 2 brylanty
ok. 0,15 ct; 70 szt. diament nat. ok. 1,00ct. w
załączeniu atest wacław janicki Firma jubi-
lerska kraków.
99  770000--

89.  BBRROOSSZZMM

biżuteria patriotyczna, srebro, perełki, czarna
emalia (ubytki, odpryski), XiX w.
22  000000--  

88. mmEEDDAAllIIOOnn

złoto 14 k, masa w. 7,00 g; szmaragd w ka-
boszonie ok. 4,00 ct, diamenty 15 szt. ok.
0,30ct; zapięcie srebrne. w załączeniu atesty:
pracownia Gemmologiczna kraków rako-
wicka 6 Florian Mars oraz Okręgowy Urząd
probierczy kraków
55  000000--

90. BBRROOSSZZMM – Owad 
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w typie ludwika Filipa, 2 ramienne, 3 świe-
cowe, wys. 52 cm, plater, Xrma Fraget war-
szawa, ii poł. XiX w. wyposażenie hotelu
George we lwowie.
44  550000--

91.  llIIccHHTTAARRZZEE - para

porcelana, dekoracja malarsko-rzeźbiarska, ro-
ślinno-Xguralna, malatura naszkliwna, wys. 43
cm, postschappel, Saksonia, niemcy XX w. 
44  880000--

92.  PPAATTEELL

porcelana biała, szkliwiona, złocona, wys. 32
cm, sygn. naszkliwnie; entwurf profesor Fritz
klee direktor derk. Fachzschule Selb; lorenz
Hutschenreuther a.G. Selb abteilung fur kunst
22  550000--

93.  SSOOWWAA
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rzeźbione drewno dębowe o wygiętych porę-
czach, ozdobionych motywem liści zakończo-
nych wolutą, rzeźbiona poprzeczka pomiędzy
przednimi nogami, tapicerowane siedzisko 
i zaplecek, XIX w., naśladownictwo foteli z ii
poł. XVii w.
22  000000--  

97.  FFOOTTEEll

tapicerowane siedzisko i zaplecek, stelaż dę-
bina barwiona, podrzeźbiana; styl eklek-
tyczny, lata 70- te XiX wieku.
11220000--  

96.   FFOOTTEEll

Skarabeusze naturalne 9+3 szt; oprawa meta-
lowa, ii poł. XiX w.
33  220000--

95. BBLLnnSSOOllEETTMM  II  BBRROOSSZZMM  

Szkło Xoletowe, przezroczyste, dekoracja ścian trawio-
nym, złoconym ornamentem z przedstawieniem ama-
zonek, wys. 7 cm, śr. 12,5 cm, sygn. Made in czecho-
Slovakia Moser karlsbad. 
11  220000--

94.  BBOOmmBBOOnnIIEERRMM  ZZ  PPRRZZYYKKRRYYWWKKĄĄ

96 97
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