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

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

Antykwariaty w innych miastach

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

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

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

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

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

Antykwariaty w Krakowie

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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2015 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1122  ddoo  1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)
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,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce (przód): Piotr MMiicchhaałłoowwsskkii (1800-1855), Jeździec na koniu, poz. 24
Na okładce (tył): Puzderko na biżuterię, poz. 102

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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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  %%..  
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. 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  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

Lato
akwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)912
33..660000,,--

2. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

Zima
akwarela, papier, 18,5 x 27 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz (1)912
33..660000,,--

1. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)
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PEjZaż morSki
olej, płótno, tektura, 48,5 x 58,5 cm, sygn. p.d.: r Bratkowski 
66..000000,,--  

3. Roman bbKKttKKOOWWSSKKII (1869-1954)

Na targu
olej, tektura, 23,5 x 32 cm, sygn. l.d.: E Erb  
99..550000,,--  

4. Erno EERRbb (1890-1943)

ScENa roDZajowa 
akwarela, papier, 22,5 x 34,5 cm, sygn. l.d.: k kossak 
33..000000,,--

5. Karol KKOOSSSSAAKK (1896-1975) 

PEjZaż górSki 
akwarela, papier, 34 x 49 cm, sygn. p.d.: St. Dziemański 
22..550000,,--  

6. Stanisław DDZZIIEEmmAAńńSSKKII (1897-1962)
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wyBrZEżE morSkiE
olej, płótno, 46,5 x 89,5 cm, sygn. p.d.: S jaxa 1925 
1122..550000,,--  

10. Soter jjAAxxAA--mmAAłłAAcchhOOWWSSKKII (1887-1952)

PEjZaż górSki 
olej, tektura, 15 x 23 cm, sygn. p.d.: teo groZ 
33..550000,,--  

8. teodor ggRROOMM (1884-1972)

BóżNica Na TZimiErZu
olej, płótno, tektura, 26 x 36 cm, sygn. l.d.: a gramatyka 
1122..550000,,--

9. Antoni ggKKmmAAttYYLL (1841-1922)kwiaty w waZoNiE
olej, tektura, 33,8 x 48,5 cm, sygn. l.d.: a karpiński 
99..550000,,--

7. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1960)
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PEjZaż górSki 
akwarela, papier, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz 
55..000000,,--

11. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)

autoPortrEt
olej, tektura, 34,5 x 53 cm, sygn. l.d.: w. wodzinowski (dedykacja)
1100..000000,,--

12. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)

ScENa roDZajowa
olej, tektura, 42,5 x 65,5 cm, sygn. l.d.: a. Setkowicz 
77..000000,,--

13. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

orT
olej, płótno, 59 x 90 cm, sygn. l.d.: Leszek Piasecki
77..000000,,--

Leszek Piasecki (1928-1990). Studiował w wyższej Szkole artystycznej w katowicach oraz w aSP w krakowie.
Przyjaźnił się z jerzym kossakiem i malował w jego pracowni w kossakówce. w 1974 r. zamieszkał w wiedniu i
został prezesem Związku Polaków „Strzecha". Duży wpływ na jego twórczość wywarli S. kaczor-Batowski i Z.
rozwadowski. Z okazji 30-tej rocznicy zwycięskiej bitwy pod wiedniem namalował olbrzymi obraz pamiątkowy.

14. leszek PPIIAASSEEccKKII (1928-1990)
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BatSZEBa PrZy FoNtaNNiE
kopia wg Petera rubensa, galeria Starych mistrzów Drezno, olej, płótno, sygn. na krosnach ołówkiem rud Zink,
173 x 126 cm
4400..000000,,--  

kopia pochodzi z 1920 roku, jej autorem jest rudolf Zink, którego nazwisko widnieje na odwrociu płótna i w księ-
dze kopistów galerii Drezdeńskiej pod numerem 965. obraz przedstawia starotestamentową historię króla Dawida
i Batszeby (2 Samuel 11, 2-4). rubens skoncentrował się na pierwszej części opowieści, ukazując jednocześnie dwie
sceny – moment kiedy Dawid ujrzał młodą kobietę oraz kiedy służący wręcza Batszebie list od króla.

17. Rudolf ZZIInnKK (xIx/xx w.)

PEjZaż Z ruiNami
olej, deska, 21 x 25,5 cm, niesygnowany
55..550000,,--

15. mmnn (xIx w.)

owcZarNia
olej, deska, 22 x 31 cm, sygn. p.d.: o. gebler
88..000000,,--

oZo gebler (1838 Drezno-1917 monachium) znany niemiecki malarz zwierząt. Studia
w akademii w Dreźnie a później w monachium pod kierunkiem karla Ueodora von Pilo-
ty’ego. w 1874 r. otrzymał złoty medal na wystawie w Berlinie.

16. ONo Friedrich ggEEbbllEERR  (1838-1917)
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kościół
akwarela, papier, 29,5 x 41,5 cm, sygn. l.d.:
cmolas 75 i p.d.: mc kołodziej
22..550000,,--  

22. marian KKOOłłOODDZZIIEEjj (xx w.)

ZaPrZęg w PEjZażu Zimowym
olej, tektura, 36 x 48 cm, sygn. p.d.: 
r. Breitenwald 
22..660000,,--    

19. Roman bbRREEIIttEEnnWWAAllDD (1911-1985)

ScENa roDZajowa 
akwarela, gwasz, papier, 14 x 19 cm, sygn.
l.d.: a. Setkowicz 
11..225500,,--  

18. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1875-1946)

kościół
akwarela, papier, 30,5 x 42 cm, sygn. l.d.:
modlnica 82 i p.d.: m. kołodziej 
22..550000,,--

20. marian KKOOłłOODDZZIIEEjj (xx w.) PEjZaż tatrZańSki
akwarela, gwasz, papier, 33,8 x 48 cm, sygn.
p.d.: Z Pronaszko 
44..550000,,--  

Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiował w Szkole
Sztuk Pięknych w kijowie, następnie krakowskiej aka-
demii Sztuk Pięknych, w pracowni t. axentowicza i j.
malczewskiego; związany z grupą ekspresjonistów pol-
skich, późniejszych Formistów; członek Zrzeszenia ar-
tystów Plastyków „Zwornik" i tow. artystów Polskich
„Sztuka"; prof. aSP kraków. malarz, rzeźbiarz, scenograf.

23. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1959)

PEjZaż
olej, tektura, 22 x 31,5 cm, sygn. p.d.: antoni
rus 
22..000000,,--  

21. Antoni RRuuSS (xx w.)
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PortrEt młoDEgo mężcZyZNy (autoportret?)
kredka, gwasz, tektura, 25 x 18,7 cm, sygn. p.d.: H. Siemiradzki 
opinia tadeusza chruścickiego i ZoWi gołubiew z 1996 r. (Fundacja
monumentis Patriae)
2255..000000,,--  

25. henryk SSIIEEmmIIKKDDZZKKII (1843-1902)

jEźDZiEc Na koNiu
akwarela, papier, tusz, 53 x 43 cm, niesygn. opinia pani anny Zeńczak
3366..000000,,--

24. Piotr mmIIcchhAAłłOOWWSSKKII (1800-1855)
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PortrEt StEFaNii SZySZko-BoHuSZowEj w SukNi BaLowEj
olej, płótno, sygn. l.d.: Z. Pronaszko, p.d.: dedykacja: Sławusi od matki, 120 x 83 cm
6600..000000,,--

Zbigniew Pronaszko (1885-1958). Studiował w Szkole Sztuk Pięknych w kijowie, następnie krakowskiej akademii Sztuk
Pięknych, w pracowni t. axentowicza i j. malczewskiego; związany z grupą ekspresjonistów polskich, późniejszych Formistów;
członek Zrzeszenia artystów Plastyków „Zwornik" i tow. artystów Polskich „Sztuka"; prof. aSP kraków. malarz, rzeźbiarz,
scenograf.

26. Zbigniew PPRROOnnAASSZZKKOO (1885-1958)
moDLitwa DZiEci
technika mieszana, papier, 58 x 41,5 cm,
niesygnowany
66..000000,,--    

28. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

św. cEcyLia 
akwarela, gwasz, papier, 48 x 51,5 cm, 
niesygnowany 
55..  000000,,--  

27. Kazimierz SSIIcchhuullSSKKII (1879-1942)

FotograWa Stefanii Szyszko-Bohuszowej w sukni 
w stylu rokoko, w peruce zaprojektowanej i wyko-
nanej z papieru przez andrzeja Pronaszkę znaj-
duje się w Bibliotece Narodowej.
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cHłoPi Na koNiu
akwarela, gwasz, papier, 24 x 18,5 cm, sygn. l.d.: monogram wiązany ao 1824 
1155..000000,,--  

30. Aleksander OORRłłOOWWSSKKII (1777-1832)
ScENa HiStorycZNa – PrZySięga króLowEj ZoFii HoLSZańSkiEj
akwarela, tusz, ołówek, papier, 88 x 105 cm, sygn. p.d.: F Sypniewski (1)873. 
Stan do konserwacji
1199..000000,,--

29. Feliks SSYYPPnnIIEEWWSSKKII (1830-1902)
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2120

martwa NatuS
olej, płótno, 68,5 x 49 cm, sygn. p.g.: marczyński (19)47
1155..000000,,--

33. Adam mmAARRccZZYYńńSSKKII (1908-1985)

martwa NatuS
olej, płótno, 71,5 x 51,5 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch
1931
44..770000,,--  

34. Adam bbuunnSScchh (1896-1969)

komPoZycja – DZiEwcZyNy Z Latawcami-PtaTmi
technika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 20,4 x 29,5 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy 
kazimierza mikulskiego, Desa kraków 2015 r.
1155..000000,,--

31. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

komPoZycja – DZiEwcZyNa Z kotEm
technika mieszana, olej, tusz, akwarela, tektura, 21,2 x 29,4 cm, nie sygn. Praca reprodukowana w katalogu wystawy 
kazimierza mikulskiego, Desa kraków 2015 r.
1155..000000,,--

32. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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2322

wESELE kSkowSkiE
olej, tektura, 59 x 78,5 cm, sygn. p.d: jerzy kossak 1945
1122..000000,,--

38. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

PEjZaż
olej, tektura, 34 x 48 cm, sygn. p.d.: m. Harasimowicz (1)924
33..880000,,--

36. marceli hhAAKKSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935)

SPrZEDawcy DywaNów
olej, tektura, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: Fm wygrzywalski
99..550000,,--

37. Feliks michał WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII  (1875-1944)
PEjZaż górSki 
olej, płótno, 39 x 59 cm, sygn. p.d.: m. Stańko 
88..000000,,--

35. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)
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2524

ProjEkt witSża
ołówek, papier, 80,8 x 39,6 cm, sygn. p.d.: jm. Stan do konserwacji 
55..000000,,--

39. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

PEjZaż Zimowy
olej, płótno, 87x 50,5 cm, sygn. p.d.: St. Fabijański kraków
1100..000000,,--  

40. Stanisław PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAAńńSSKKII (1865-1947)

SZwoLEżEr Na koNiu
olej, tektura, 48,6 x 38 cm, sygn. p.d.: w. kossak 1931 
opinia E. kantorek historyk sztuki, notka  sprzedaży DS 312
Salon Sztuki w Bydgoszczy z roku 2003 
2200..000000,,--

41. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

kwiaty
olej, tektura, 67,5 x 47 cm, sygn. l.d.: kidoń
33..550000,,--

42. józef KKIIDDOOńń  (1890-1968)

Desa_147:Desa  27-09-15  20:06  Strona 24



2524

ProjEkt witSża
ołówek, papier, 80,8 x 39,6 cm, sygn. p.d.: jm. Stan do konserwacji 
55..000000,,--

39. józef mmEEhhOOFFFFEERR (1869-1946)

PEjZaż Zimowy
olej, płótno, 87x 50,5 cm, sygn. p.d.: St. Fabijański kraków
1100..000000,,--  

40. Stanisław PPOOKKjj--FFAAbbIIjjAAńńSSKKII (1865-1947)

SZwoLEżEr Na koNiu
olej, tektura, 48,6 x 38 cm, sygn. p.d.: w. kossak 1931 
opinia E. kantorek historyk sztuki, notka  sprzedaży DS 312
Salon Sztuki w Bydgoszczy z roku 2003 
2200..000000,,--

41. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

kwiaty
olej, tektura, 67,5 x 47 cm, sygn. l.d.: kidoń
33..550000,,--

42. józef KKIIDDOOńń  (1890-1968)
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martwa NatuS 
olej, płótno, 49 x 68 cm, sygn. p.g.: marczyński (19)46
1122..550000,,--  

46. Adam mmAARRccZZYYńńSSKKII (1908-1985)

ruiNy Zamku w cZorSZtyNiE 
olej, tektura, 22 x 22 cm, sygn. l.d.: aS. Procajłowicz
czorsztyn 1910 
33..550000,,--

47. Antoni PPRROOccAAjjłłOOWWIIccZZ (1877-1949) 

StuDium oDPocZywającEgo mężcZyZNy
Sangwina, papier, 32,3 x 23,3 cm, sygn. p.d.: jul Fałat 
1100..000000,,--

43. julian FFAAłłAAtt (1853-1929) 

coLLEgium maiuS
akwarela, papier, 28,5 x 21 cm, sygn. p.d.: tondos 
33..550000,,--

44. Stanisław ttOOnnDDOOSS (1854-1917)

PEjZaż 
akwarela, papier, 45,5 x 65,5 cm, sygn. p.d.: Stefan 
Filipkiewicz 
66..550000,,--

45. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879-1944)
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DZiEwcZyNT Z gaZEtami
akwarela, gwasz, karton, 68,5 x  47 cm, sygn.
p.d.: alXed żmuda 1928 
33..000000,,--  

48. Alfred ŻŻmmuuDDAA (1897-1966)

cZySZcZENiE BroNi 
akwarela, gwasz, papier, 77 x 57,5 cm, sygn.
p.d.: .j Zamoyski 1930 
22..550000,,--

49. j. ZZAAmmOOYYSSKKII (xx w.) 

miNiatuS – PortrEt koBiEty 
Z ProFiLu
gwasz, papier,  10,5 x 8,5 cm, niesygn., oprawa
drewno, inkrustacja, XiX w. 
11..220000,,--

51. mmnn (xIx w.)

miNiatuS – PortrEt koBiEty
gwasz, imitacja kości, 7 x 7 cm,  niesygn., oprawa
drewno, mosiądz, i poł. XiX w. 
22..770000,,--  

52. mmnn (xIx w.)

StuDium StarEgo Hucuła
olej, deska, 31,5 x 22,5 cm, sygn. p.d.: j. malczew-
ski. Ekspertyza wacławy milewskiej z dn. 27 Viii
2012
77..550000,,--

50. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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ScHoDy Na SowiNiEc
olej, papier, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: konarski 1936, p.d.: Xagment schodów  
88..000000,,--

54. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

ProjEkt groBowca DLa orTNa orTNowi
gaźDZiE PoDHaLa
rysunek, ołówek, tusz, 23 x 15 cm, sygn l.d.: konarski i p.d.: 1930
66..550000,,--

53. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

BaSNów NaD wiSłoką
LitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.
Fajansa w warszawie
445500,,--

55. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

oDrZykoń NiEDaLEko rZEki wiSłoki
LitograWa, 20 x 29 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.
Fajansa w warszawie
445500,,--

56. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

SaNok NaD rZEką SaNEm
LitograWa, 19,5 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.
Fajansa w warszawie
445500,,--

57. napoleon OORRDDAA (1807-1883)

Lwów NaD rZEką PEłtwią
LitograWa, 20 x 28,5 cm, rys. Napoleon orda, lit. m.
Fajansa w warszawie
445500,,--

58. napoleon OORRDDAA (1807-1883)
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tryPtyk – raj, Piekło, czyściec
Drzeworyt, papier, 33 x 24,5 cm 
raj, sygn. p.d.: ołówek Stefan mrożewski 1952 
Piekło, sygn. p.d.: ołówek Stefan mrożewski Flo-
rencja 1938 
czyściec, sygn. p.d.: ołówek Stefan mrożewski,
na płycie mS 1942
11..995500,,--

59. Stefan mmRROOŻŻEEWWSSKKII (1894-1975)

mężcZyZNa Na ScHoDacH roZwi-
jający Zwój – Poemat 68: cesarz Sanjo
in/mnich Hokaibo. Z serii: ogura nazorae hya-
kunin issho – Naśladownictwo „Zbioru z ogura,
antologii „Stu poetów po jednej stroWe”, sygnatura:
ichiyosai kuniyoshi ga, ok. 1845, japonia. oryginalny
drzeworyt barwny na papierze, 34,4 x 24,3 cm
11..220000,,--

60. utagawa KKuunnIIYYOOSShhII (1797-1861)

koBiEta i PortrEt mężcZyZNy w
koLiStEj rEZErwiE
Sygnatura: toyokubi ga, w kartuszu w formie pie-
częci toshidama. Pieczęć cenzora aratama [=za-
twierdzono] i pieczęć z datą odnosząca sie do 4.
miesiąca 1855 roku, japonia. oryginalny drze-
woryt barwny na papierze, 37,2 x 25,8 cm
11..550000,,--

61. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)

koBiEta PrZED wEjściEm Do 
świątyNi.
artysta japoński nurtu Sosaku hanga (współczesny
drzeworyt). Z serii: Zima w aizu. Sygnatura
(ręcznie ołówkiem): kiyoshi Saito, pieczęć artysty:
kiyoshi, ok. 1958. oryginalny drzeworyt barwny
na papierze, 28,3 x 42,6 cm
22..550000,,--

62. Kiyoshi SSAAIIttOO (1907-1997)

PortrEt aktoS
Sygnatura: toyokuni ro hitsu, pieczęć cenzora ara-
tame [=zatwierdzono] z 7. miesiąca roku 1860,
japonia. oryginalny drzeworyt barwny na papie-
rze, 36 x 23,7 cm
11..660000,,--

63. utagawa KKuunnIISSAADDAA (1786-1865)
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PEjZaż Z cHatami
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 
33..550000,,--  

68. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

śNiEżT
olej, płótno, 39,5 x 70 cm, sygn. l.d.: Villenchyts 2014 
33..550000,,--

67. Wladimir VVIIllEEnncchhYYttSS (ur. 1971)

martwa NatuS
olej, płótno, 100 x 70,5 cm, sygn. p.d.: Danuta westrych
44..000000,,--

64. Danuta WWEESSttRRYYcchh (1955-2014)

BEZ tytułu
Pastel, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. p.d.: Stasys 
55..440000,,--

65. Stasys EEIIDDRRIIggEERRIIccIIuuSS  (ur. 1949)

iNkLuZja – ZaNurZENiE
akryl, płótno, 100 x 50 cm, sygn. na odwrocie: j. maj 2015
22..550000,,--

jadwiga maj - absolwentka wydziału Form Przemysłowych aSP w kra-
kowie, gdzie mieszka i pracuje. oprócz malarstwa zajmuje się także pro-
jektowaniem graWki wydawniczej i pracą pedagogiczną.

66. jadwiga mmAAjj (ur. 1961)
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koNcErt 
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.g.: Pałka w 
1122..000000,,--

71. Witold PPAAłłLL (1928-2013)

TrZEł Na koNiu
technika mieszana, papier, 63,5 x 52 cm, sygn. w passe-partout
Stanisław Frenkiel
33..550000,,--

urodził się w 1918 roku w krakowie, od 1937 kształcił się w akademii Sztuk
Pięknych pod kierunkiem wł. jarockiego, X. Dunikowskiego, k. Sichulskiego i E.
Eibischa. Po pierwszym roku wyjechał do Paryża, gdzie poznał g. rouault’a,
którego malarstwo wywarło na nim duże wrażenie. Po wybuchu wojny Frenkiel
został aresztowany przez armię czerwoną i zesłany do kazachstanu. w 1942
wstąpił do armii andersa, z którą dotarł do Egiptu. w latach 1945-1947 stu-
diował na Libańskiej akademii Sztuk Pięknych. tworzył rysunki przedstawia-
jące bywalców kawiarni, prostytutki, żebraków i ludzi na targu. od 1947
mieszkał w wielkiej Brytanii. Był współzałożycielem aPa – Zrzeszenia Plasty-
ków Polskich w wielkiej Brytanii. od 1958 był wykładowcą w wimbledon
college, a od 1965 w gipsy Hill college. w 1966 r. w courtland institute
ukończył historię sztuki i otrzymał pracę na university of London. w 1973 zos-
tał docentem na wydziale Nauczania artystycznego. wyjeżdżał wielokrotnie do
Stanów Zjednoczonych, gdzie wykładał na Penn State, Harvardzie i Baltimore
art college. równocześnie od 1965 był dyrektorem w departamencie sztuki lon-
dyńskiego instytutu Edukacji. Należał do licznych organizacji artystycznych,
związków i stowarzyszeń m.in. do Zrzeszenia artystów Polskich w wielkiej Bry-
tanii, royal academy. od 1978 był członkiem London group, z którą wysta-
wiał w Londynie, Buenos aires, Hamburgu, monachium i StuZgarcie. w 1985
został przyjęty do west of England royal academy. w 1994 krakowska akade-
mia Sztuk Pięknych nadała Stanisławowi Frankielowi tytuł doktora honoris
causa. Zmarł w 2001 roku w Londynie.

70. Stanisław FFRREEnnKKIIEEll (1918-2001)

kwiaty w waZoNiE
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygn. l.d.: Hieronim kozłowski 2015
55..000000,,--

69. hieronim KKOOZZłłOOWWSSKKII (ur. 1940)

rED oBSESSioNita, 2012 
technika własna, 100 x 80 cm, na odwrocie
autorska naklejka 
1100..000000,,--

72. barbara PPAAłłLL--WWIInnEEKK (ur. 1958)
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miXt
olej, płótno, 70,5 x 60 cm, sygn. na blejtra-
mie jerzy kałucki 2005 
2211..000000,,--

75. jerzy LLłłuuccKKII ( ur. 1931)

BEZ tytułu 
technika własna, płótno, 100 x 100 cm,
sygn. na odwrocie płótna: kajetan 
2288..000000,,--  

73.  Kajetan SSOOSSnnOOWWSSKKII (1913-1987)

aSymEtria 51 
akryl, płyta, 104 x 110, sygn. na odwro-
cie: Zbigniew Dłubak asymetria 51
1993 rok 
2244..000000,,--  

74.  Zbigniew DDłłuubbAAKK (1921-2005)

PrZyPaDEk w grZE 7x7
akryl, ołówek, płótno, 50 x 50 cm, sygno-
wany na odwrocie: „chance in game 7 x 7/
winiarski 99”
1166..000000,,--

76. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)
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Erotyk 
ołówek , papier, 29 x 20,5 cm, sygn. p.d.: SZ 38 
33..000000,,--

80. Stefan ŻŻEEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

Erotyk 
ołówek, papier, 12 x 13,5 cm, sygn .p.d.: SZ 57 
66..550000,,--

79. Stefan ŻŻEEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

Erotyk 
ołówek, papier, 20,5 x 28 cm, sygn. p.d.: S Vii 1959 
44..000000,,--

81. Stefan ŻŻEEcchhOOWWSSKKII (1912-1984)

SENSuaLitE au VEgEtaL
olej, płótno, 118 x 81 cm, sygn. p.d.: korczowski 
88..550000,,--

77. bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

wScHóD wENuS
akryl, płótno, 70 x 95 cm, sygnowany na odwro-
cie: „Sławomir Schuty 2014 „wschód wenus”
11..000000,,--

artysta intermedialny: pisarz, reżyser Wlmowy, fotograf, perfor-
mer, twórca artzina „Baton". jest autorem książek: Nowy
wspaniały Smak (1999), Bełkot (2001), cukier w normie
(2002), Zwał (2004), Produkt Polski (2005), ruchy
(2008), Baton iii taltosz (2012), jaszczur (2012) i Dzie-
więćdziesiąte (2013). autor pierwszego polskiego hipertekstu
literackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysłodawca i mene-
dżer cyklu performansów cyrk z Huty. wespół z cyrkiem
Shuty wyreżyserował Wlmy: w drodze (2003) i Luna (2005),
za który otrzymał pierwszą nagrodę na czwartej edycji Festi-
walu Filmu offowego w tVP2. Z tomkiem Bochniakiem wy-
reżyserował animacje triP (2012).w 2005 r. nagrodzony
Paszportem „Polityki" w kategorii literatura. Pochodzi z
Nowej Huty.

78. Sławomir SShhuuttYY (ur. 1973)
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Erotyk 
ołówek , papier, 29 x 20,5 cm, sygn. p.d.: SZ 38 
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44..000000,,--
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88..550000,,--

77. bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII (ur. 1954)

wScHóD wENuS
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Paszportem „Polityki" w kategorii literatura. Pochodzi z
Nowej Huty.

78. Sławomir SShhuuttYY (ur. 1973)
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Z SErii: moViNg PicturES Nr 8, 2012
cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kiełb 2012
550000,,--

82. Adam KKIIEEłłbb (ur. 1957)
Erotyk
tusz, papier, 19,5 x 14 cm, sygn. p.d.: au
11..550000,,--

85. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

Erotyk
tusz, papier, 30 x 21 cm, sygn. p.d.: au
11..550000,,--

86. Antoni uunnIIEEcchhOOWWSSKKII (1903-1976)

Erotyk
technika mieszana, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: 7 sierpień 1983
kraków ryszard  opaliński
22..330000,,--

84. Ryszard OOPPAAllIIńńSSKKII (ur. 1947)

Z SErii: moViNg PicturES Nr 38, 2012
cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kiełb 2012
550000,,--

83. Adam KKIIEEłłbb (ur. 1957)

EErroottyykk
akwarela, tusz, papier, 26 x 32 cm, sygn. p.d.: cm
11..660000,,--

87. Stanisław DDAAWWSSKKII (1905-1990)

EErroottyykk
akwarela, tusz, papier, 26,5 x 19,5 cm, sygn. l.śr.: cm
11..660000,,--

88. Stanisław DDAAWWSSKKII (1905-1990)
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Z SErii: moViNg PicturES Nr 8, 2012
cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kiełb 2012
550000,,--

82. Adam KKIIEEłłbb (ur. 1957)
Erotyk
tusz, papier, 19,5 x 14 cm, sygn. p.d.: au
11..550000,,--
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technika mieszana, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: 7 sierpień 1983
kraków ryszard  opaliński
22..330000,,--

84. Ryszard OOPPAAllIIńńSSKKII (ur. 1947)

Z SErii: moViNg PicturES Nr 38, 2012
cyjanotypia, 2/3, 24,5 x 18,5 cm, sygn. p.d.: adam kiełb 2012
550000,,--

83. Adam KKIIEEłłbb (ur. 1957)

EErroottyykk
akwarela, tusz, papier, 26 x 32 cm, sygn. p.d.: cm
11..660000,,--

87. Stanisław DDAAWWSSKKII (1905-1990)
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11..660000,,--
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EErroottyykk
tusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut
11.97
22..990000,,--

89. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

EErroottyykk
tusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut
17.01.02
22..990000,,--

90. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

Nago i w uBSNiu
LitograWa, 90 x 60 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 74
11..445500,,--

93. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

wEEkEND
LitograWa, 56 x 38,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 68
11..330000,,--

94. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

Błękit NiEBa i gorąca PLaża
LitograWa, 53 x 39 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 68
11..220000,,--

95. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

moSt
LitograWa, 61 x 43,5 cm, sygn. p.d.: Lucjan mianowski 88
11..110000,,--

96. lucjan mmIIAAnnOOWWSSKKII (1933-2009)

Erotyk
technika mieszana, papier, 25,5 x 18 cm, nie sygn.
44..550000,,--

91. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

Erotyk
ołówek, tusz, papier, 30 x 24 cm, nie sygn.
44..000000,,--

92. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

Desa_147:Desa  27-09-15  20:08  Strona 44



4544

EErroottyykk
tusz, akwarela, papier, 29,5 x 21 cm, sygn. p.d.: Zbylut
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miniaturka. Scena parkowa, płytka ebonitowa, sygn. p.d.:
S. guerou. odlew giloszowany, ornament roślinno-kwia-
towy, śr. 14,5, wys. 6 cm. Europa zach., xx w.
11..000000,,--

102. PuZDERKO nA bIŻutERIę

Fajans, Pacyków, XX w., wys. 16 cm, drobne ubytki, pęknięcia.
33..550000,,--

100. PAK PODPÓREK DO KSIĄŻEK Z FIguRLmI jAmnIKÓW

Erotyk
technika mieszana, papier, 23 x 32,5 cm, nie sygn.
99..000000,,--

97. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

Erotyk
tusz, papier, 20 x 24,5 cm, sygn. p.d.: antoni Porczak
660000,,--

98. Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945)

SEkSuaLNość uLicy kwiatów PoL-
SkicH
akwaforta, akwatinta, 34,5 x 44 cm, sygn. Se-
ksualność ulicy kwiatów Polskich, 22/100, Sroka
2012
11..660000,,--  

jacek SroT (ur. 1957). uprawia malarstwo, graWkę, rysu-
nek. w swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych,
brał udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za gra-
nicą. jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w mulhouse
(1984), reykjaviku (1987), Vaasa (1987), Seulu ( 1988 )
oraz nagrody im. witolda wojtkiewicza w krakowie (2001 ).
w 2008 roku w krakowskim muzeum Narodowym odbyła
się retrospektywna wystawa artysty. jego prace znajdują się w
licznych zbiorach muzealnych w krakowie, Nowym jorku,
wiedniu, waszyngtonie, kurytybie.

99. jacek SSRROOLL (ur. 1957)

wykonana z aksamitu, nici metalowe, cekiny, szkła ko-
lorowe imitujące kamienie szlachetne, aplikacje, haY
wypukły i płaski, 66 x 41,5 cm,  meil z roku 1923
11..660000,,--

101. SuKIEnL nA tORę (mEIl)
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miniaturka. Scena parkowa, płytka ebonitowa, sygn. p.d.:
S. guerou. odlew giloszowany, ornament roślinno-kwia-
towy, śr. 14,5, wys. 6 cm. Europa zach., xx w.
11..000000,,--

102. PuZDERKO nA bIŻutERIę

Fajans, Pacyków, XX w., wys. 16 cm, drobne ubytki, pęknięcia.
33..550000,,--

100. PAK PODPÓREK DO KSIĄŻEK Z FIguRLmI jAmnIKÓW

Erotyk
technika mieszana, papier, 23 x 32,5 cm, nie sygn.
99..000000,,--

97. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)

Erotyk
tusz, papier, 20 x 24,5 cm, sygn. p.d.: antoni Porczak
660000,,--

98. Antoni PPOORRccZZAAKK (ur. 1945)

SEkSuaLNość uLicy kwiatów PoL-
SkicH
akwaforta, akwatinta, 34,5 x 44 cm, sygn. Se-
ksualność ulicy kwiatów Polskich, 22/100, Sroka
2012
11..660000,,--  

jacek SroT (ur. 1957). uprawia malarstwo, graWkę, rysu-
nek. w swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych,
brał udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za gra-
nicą. jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. w mulhouse
(1984), reykjaviku (1987), Vaasa (1987), Seulu ( 1988 )
oraz nagrody im. witolda wojtkiewicza w krakowie (2001 ).
w 2008 roku w krakowskim muzeum Narodowym odbyła
się retrospektywna wystawa artysty. jego prace znajdują się w
licznych zbiorach muzealnych w krakowie, Nowym jorku,
wiedniu, waszyngtonie, kurytybie.

99. jacek SSRROOLL (ur. 1957)

wykonana z aksamitu, nici metalowe, cekiny, szkła ko-
lorowe imitujące kamienie szlachetne, aplikacje, haY
wypukły i płaski, 66 x 41,5 cm,  meil z roku 1923
11..660000,,--

101. SuKIEnL nA tORę (mEIl)
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Figurka porcelanowa, Niemcy Berlin, XX w., wys. 10 cm
665500,,--

106. nIEDŹWIADEK

srebrny, brzeg proWlowany, zdobiony stylizowanymi
liśćmi akantu, kołnierz grawerowany ornamentem ro-
ślinnym, w lustrze herb Pilawa Potockich z dewizą
herbową Scutum oPPoNEBat ScutiS,
Francja XiX w., śr. 25 cm
33..000000,,--

107. tAlERZ

Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.
k. tuZer, wys. 24 cm
33..660000,,-

105. mEFIStO

Figurka porcelanowa, Niemcy Hutschenreuther, sygn.
c. werner, wys. 20 cm
22..770000,,--

103. tAńcZĄcE

Figurka porcelanowa, rosenthal, XX w., wys. 20,5 cm.
33..220000,,--

104. AmAZOnL

złoty, pr. 0,585, masa 2,970 g, diament naturalny,
szlif stary, masa 1,71 kr., czystość Si, 10 diamentów
naturalnych o łącznej masie 0,18 kr.
1199..000000,,--

108. PIERścIOnEK
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matT BoST jaroSławST – TZańST
tempera, deska, srebro laserowane, 43,5 x 40 cm. rosja, jaro-
sław, pocz. XiX wieku. 
1199..000000,,--

111. IKOnA

TLENDarZowa Na kwiEciEń
tempera, deska, 49 x 39,5 cm, rosja centralna, XiX w. 
1122..000000,,--

112. IKOnA

TLENDarZowa Na SiErPiEń
tempera, deska, srebro laserowane, 31 x 26 cm. rosja, Powołże,
ii poł. XiX w. 
88..550000,,--

113. IKOnA

matT BoST TZańST
tempera, deska, srebro laserowane, 43 x 36 cm, rosja XiX w. 
1144..000000,,--  

114. IKOnA

makata nawiązująca do formy pasa kontuszowego, nici jedwabne i meta-
lowe, 146,5 x 40,7 cm, krajka niezachowana, Buczacz XiX/XX w. Stan
zachowania: po konserwacji. 
77..000000,,--

Pole środkowe wypełnione pasami w kolorze czerwono – beżowym i złotym, o motywach
rombów, gwiazd, palmet i stylizowanych kwiatów goździków. Przy dłuższych bokach bor-
diura dwupasowa w tych samych kolorach, z motywami ryb, liści i stylizowanych kwiatów
goździka. Przy bokach krótszych pola wypełnione stylizowanymi bukietami z motywami
kwiatów, liści i owoców granatu, bordiura jednopasowa z motywami palmet i kwiatów goź-
dzika. 
wykonana zapewne w manufakturze tkackiej w Buczaczu. motywy dekoracyjne i kolory-
styka pod wpływem wyrobów wschodnich (turcja, Persja). uproszczenia i stylizacja form
charakterystyczne dla wyrobów manufaktur tkackich również w Buczaczu XiX / XX w.

109. mALtA bucZAcL

nici jedwabne i metalowe, 140 x 96 cm., sygn. na krajce: herb Pilawa, ini-
cjały a.P. (artur Potocki), Buczacz, N 1450, 100/150 . XiX/XX w.
Stan zachowania: po konserwacji. 
1100..000000,,--

Pole środkowe prostokątne wypełnione motywami dekoracyjnymi złożonymi z kwiatów lo-
tosu, goździków, rozet, palmet i liści w układzie pasowo – kandelabrowym. Bordiura sze-
roka, złożona z pasa wąskiego wypełnionego motywami rozet i zgeometryzowanych
medalionów i pasa szerokiego wypełnionego rozetami, palmetami i formami geometrycz-
nymi ułożonymi w formie szlaków. całość w kolorach: różowym, szarym, seledynowym
ułożonych na przemian z wplecioną nicią metalową. od spodu naszyta w narożniku
krajka z tkanym symbolem manufaktury z herbem Pilawa Potockich, inicjałami a.P. (
artur Potocki) i napisem Buczacz oraz N 1450, 100/150 (zapewne numery produkowa-
nej serii).
w motywach dekoracyjnych i kolorystyce wpływ wzornictwa Europy Zachodniej, szczegól-
nie Francji z XViii wieku, występujący w wyrobach manufaktury Halickiej w Buczaczu –
widoczny na wzorach makaty  pewnymi uproszczeniami charakterystycznymi dla wyro-
bów XiX/XX wieku.

110. mALtA bucZAcL
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krajka z tkanym symbolem manufaktury z herbem Pilawa Potockich, inicjałami a.P. (
artur Potocki) i napisem Buczacz oraz N 1450, 100/150 (zapewne numery produkowa-
nej serii).
w motywach dekoracyjnych i kolorystyce wpływ wzornictwa Europy Zachodniej, szczegól-
nie Francji z XViii wieku, występujący w wyrobach manufaktury Halickiej w Buczaczu –
widoczny na wzorach makaty  pewnymi uproszczeniami charakterystycznymi dla wyro-
bów XiX/XX wieku.

110. mALtA bucZAcL
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Prezes - ul. Floriańska 13, tel. 12 422-27-06, fax 12 422-98-91
Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. 12 429-12- 51

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

Antykwariaty w innych miastach

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

WSzyStkiE SAlony przyjmują DziEłA Sztuki nA kolEjnE AukcjE

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

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

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

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

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

Antykwariaty w Krakowie

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

1. Udział w licytacji przedmiotów możliwy jest telefonicznie po uprzednim zgłoszeniu i wpłaceniu wadium
NNuummeerr  kkoonnttaa:: Bank Pekao S.A. 6699  11224400  44553333  11111111  00000000  55442277  33889944
2. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi
3. Gwiazdka (*) obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może
zostać sprzedany
4. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
5. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
6. Prenumerata katalogów aukcyjnych (4 egz.) w 2015 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1122  ddoo  1166  ppaaźźddzziieerrnniikkaa w godz. 11.00 – 19.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00

Zdjęcia i skład: Piotr Nosek (tel. 501 413 564)
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,,  PPaattrryyccjjaa  GGaabbrryyśś--DDuuddzziiaakk,,  JJaaddwwiiggaa  OOcczzkkoo--KKoozzłłoowwsskkaa,,
AAnnnnaa  KKoozzaakkiieewwiicczz,,  AAllddoonnaa  SSoołłttyyss,,  KKaattaarrzzyynnaa  KKwwaattrroo--WWooźźnniiaakk
tel. 12 422-19-66     konieczny@desa.art.pl

Na okładce (przód): Piotr MMiicchhaałłoowwsskkii (1800-1855), Jeździec na koniu, poz. 24
Na okładce (tył): Puzderko na biżuterię, poz. 102

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

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