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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@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 2016 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1144  ddoo  1188  mmaarrccaa 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): Juliusz KossaK (1824-1899), Kozak z ogarem i sokołem (�agment), poz. 37
Na okładce (tył): Małpka siedząca na książkach, Pacyków, poz. 97

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

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

Patronat medialny

Desa_150_okladka:Okladka  28-02-16  19:32  Strona 2



DESA

AuKcjA
150

1199  mmaarrccaa  22001166  rr..,,  oo  ggooddzz..  11660000

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

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

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące własność Domu Auk-
cyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego -
wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie potwierdzone jest przez ekspertów DESY względnie przez za-
proszonych konsultantów. 
5. DDoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  cceennyy  ddoolliicczzaannaa  jjeesstt  ooppłłaattaa  oorrggaanniizzaaccyyjjnnaa  ww  wwyyssookkoośśccii  1155  %%..  
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
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PejzAż zimowy z chAtAmi
olej, tektura, 33,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: m. stańko
55..000000,,--

2. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

KSKowsKie Przedmieście
Akwarela, papier, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: wł. chmieliński 
44..000000,,--

1. Władysław cchhmmIIEEllIIńńSSKKII (1862-1941)
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PejzAż ze snoPAmi
olej, tektura, 39 x 51 cm, sygn. p.d.: jerzy
Potrzebowski  
22..550000,,--  

3. jerzy PPOOttRRZZEEbbOOWWSSKKII (1921-1974)

PejzAż
olej, tektura, 31 x 39 cm, sygn. p.d.: 
st Gałek 
33..770000,,--

studia: szkoła sztuk Pięknych (j. malczewski i j. sta-
nisławski), pogłębione w Kunstgewerbeschule w mona-
chium i ecole des Beux-Arts w Paryżu. członek
stowarzyszenia „sztuka Podhalańska“ (pedagog,
rzeźbiarz, malarz pejzażysta).

4. Stanisław ggAAłłEEKK (1876-1961)

Desa_150:Desa  28-02-16  19:25  Strona 4



5

nA tArGU
olej, płótno, 24,5 x 32cm, sygn. l.d.: F. mrazek
55..990000,,--

malarz, rysownik. studia w AsP w Krakowie. malował portrety, sceny rodzajowe.

5. Frantisek mmKKZZEEKK (1876-1933)

w sAlonie
olej, sklejka, 28 x 38, 5 cm, sygn. p.d.: st. zawadzki 1940
33..220000,,--

6. Stanisław ZZAAWWAADDZZKKII (1878-1960)

Początkowe studia malarskie w warszawskiej
szkole rysunkowej (u w. Gersona), pogłębione w
latach 1899-1900 w krakowskiej AsP (u. j. mal-
czewskiego), w latach 1900-1903 studia u o.
seitza w monachium oraz w Paryżu. tematem
prac były portrety, akty, pejzaże. Uprawiał graWkę
– litograWę i akwafortę.
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KwiAty
jedwab, haY, 110 x 48,5 cm, japonia XiX/XX w. 
22..110000,,--

7. An (XIX/XX w.)

KwiAty
jedwab, haY, 110 x 48,5 cm, japonia XiX/XX w. 
22..110000,,--

8. An (XIX/XX w.)

GłowA KoniA
olej, tektura, 33,5 x 23,5 cm, sygn. p.d.: jerzy Kossak 1944
99..550000,,--

9. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

stAre drzewA
olej, tektura, 23 x 16,5 cm, sygn. p.d.: zelków A. setkowicz
33..110000,,--

10. Adam SSEEttKKOOWWIIccZZ (1876-1945)
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KSKów, Ul szPitAlnA
olej, tektura, 68 x 48 cm, sygn. p.d.: j zarzecki 55  
22..660000,,--

12. janusz ZZAARRZZEEccKKII (XX w.)

PejzAż z sosnAmi
olej, sklejka, 58,5 x 43, 5 cm, sygn. p.d.: st. oczko  45
33..550000,,--

11. Stanisław OOccZZKKOO (1913-1983)
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żółte róże
olej, tektura, 49 x 69 cm, sygn. l.śr.: A. Karpiński
1199..000000,,--

13. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

morsKie oKo 
olej, tektura, 68,5 x 49 cm, sygn. p.d.: m stańko
44..550000,,--

14. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

w latach 1891-1899 studiował w ssP w Krakowie
w pracowni F. cynka, w. łuszczkiewicza i l. wy-
czółkowskiego. w latach 1904-1907 studiował w
AsP w wiedniu w pracowni K. Pochwalskiego. wy-
stawiał m.in. w tPsP w Krakowie, w tzsP w war-
szawie. malował portrety, kwiaty, sceny rodzajowe.

Urodzony w sosnowcu. w czasie i wojny walczył 
w legionach. ok. 1930 osiadł w zakopanem, gdzie
m.in. współpracował z januszem Kotarbińskim
przy polichromii w zakopiańskim kościele paraWal-
nym. Był członkiem szczepu rogate serce stanisława
szukalskiego. Po wojnie związał się ze śląskim śro-
dowiskiem artystycznym, pozostając w bliskim kon-
takcie z zakopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię.
najchętniej podejmował tematykę pejzażową, ma-
lował również martwe natury i akty, posługując się
technika olejną, rzadziej akwarelą.
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Portret GóSlKi nA tle PejzAżU
Pastel, papier, 48 x 68,5 cm, sygn. p.d.: st. Górski
66..000000,,--
w roku 1908 studiował w szkole Przemysłowej w Krakowie w pracowni j. Pankiewicza i t. Axentowicza.
wystawiał m.in. w tzsP w warszawie. malował sceny rodzajowe, portrety, pejzaże i studia portretowe górali.

15. Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)

Portret GóSlA z FAjKą
Pastel, papier, 48 x 67,5 cm, sygn. p.d.: st. Górski
66..000000,,--

16. Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)
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młodość i stArość
Pastel, papier, 69 x 48,5 cm, sygn. p.d.: st. Górski
77..000000,,--

17. Stanisław ggóóRRSSKKII (1887-1955)
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PejzAż morsKi
olej, płótno, 70 x 80 cm, sygn. p.d.: w mosblech.
77..550000,,--
niemiecki pejzażysta, marynista związany z wuppertalem.

18. Wilhelm mmOOSSbbllEEcchh (1868-1934)

morze
olej, płyta pilśniowa, 70 x 80 cm, sygn. p.d.: w mosblech.
77..550000,,--

19. Wilhelm mmOOSSbbllEEcchh (1868-1934)
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wesele KSKowsKie
Akwarela, papier, 32,5 x 48 cm, sygn. l.d.: 
K. Kosiński
44..550000,,--

studia w Akademii w wiedniu w latach 1866-1869. malował
portrety, pejzaże, sceny rodzajowe, wesela krakowskie.

21. Kajetan KKOOSSIIńńSSKKII (1847-1935)

GóSlsT sAnnA
olej, tektura, 71,5 x 48,5 cm, sygn. p.d.: 
st. studencki 1944
33..550000,,--

studiował w Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. od 1933
roku był członkiem zPAP. związany z pracownią wojciecha
Kossaka, malował obrazy batalistyczne, parady wojskowe, syl-
wetki koni i liczne portrety marszałka józefa Piłsudskiego.

20. Stanisław SSttuuDDEEnnccKKII (1900-1944)

PejzAż – lAsy Pod KozienicAmi
Akwarela, papier, 27,5 x 33,5 cm, sygn. p.d.: hen-
ryk Uziembło Poruczn. rok 1915, lasy pod Kozie-
nicami, na odwrocie naklejka na kartonie: wystawa
legionów Polskich, warszawa, kwiecień 1917.
11..220000,,--

naukę rozpoczął w szkole Przemysłowej w Krakowie, by po
czterech latach kontynuować ją w wiedeńskiej Kunstgewerbeschule.
jako pracownik Österreichisches museum für Kunst und industries
w wiedniu pogłębiał znajomość sztuk dekoracyjnych. w 1902
r. wstąpił do krakowskiej AsP i studiował pod kierunkiem s.
wyspiańskiego i t. Axentowicza. w 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
graWkę i działał jako plakacista. Przede wszystkim jednak za-
słynął jako wybitny pejzażysta. Kilka spośród tych obrazów ar-
tysta wystawił w 1907 r. w krakowskim Pałacu sztuki.

22. henryk uuZZIIEEmmbbłłOO (1879-1949)
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PejzAż zimowy z PotoKiem –
widoK nA Giewont
olej, płótno, 39 x 58,5 cm, sygn. p.d.: m.
stańko
77..000000,,--

24. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

oBlężenie jAsnej Góry
olej, płótno, 87 x 128 cm, sygn. l.d.: 
e mesjasz
88..000000,,--

malarz batalista. studia w krakowskiej AsP. Uczeń
jerzego Kossaka.

25. Edward mmEESSjjAASSZZ (1929-2007)

tAternicy
Akwarela, papier, 16,5 x 24,5 cm, sygn.
p.d.: rafał malczewski
33..550000,,--

23. Rafał mmAAllccZZEEWWSSKKII (1892-1965)
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odwrót sPod mosKwy
olej, sklejka, 28 x 39 cm, sygn. p.d.: jerzy Kossak 1936
1144..550000,,--

26. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

KościółeK
Akwarela, papier, 27 x 37,5 cm, sygn. p.d.: jul Fałat. 
1111..000000,,--

27. julian FFAAłłAAtt (1853-1929)

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 zapro-
szenie cesarza wilhelma ii wyjechał do
Berlina, w 1893 r. został członkiem ber-
lińskiej Akademii sztuki. od 1895 r. dy-
rektor szkoły sztuk Pięknych w Krakowie,
którą przekształcił w nowoczesną Akade-
mię-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.
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PejzAż ze snoPTmi
olej, tektura, 41 x 52 cm, sygn. p.d.: stanisław czajkowski
66..000000,,--

28. Stanisław ccZZAAjjKKOOWWSSKKII (1878-1954)

oGród
Akwarela, papier, 41 x 48 cm, sygn. p.d.: m riZer 1963
22..110000,,--

29. maria RRIIMMEERR (1899-1976)

malarz, uczeń w. Gersona i krakowskiej AsP
w pracowniach malczewskiego, wyczółkow-
skiego, mehoffera i stanisławskiego. studia
uzupełniał w monachium i Paryżu. zwiedził
włochy i holandię, odbył liczne wędrówki po
Polsce i Ukrainie. do najczęściej podejmowa-
nych przez artystę tematów należały motywy
małych miasteczek, wiejskie sceny rodzajowe,
rozległe pejzaże, utrzymane w wyciszonej, je-
siennej tonacji. Powyższa praca pochodzi z
teki zbiorowej Komitetu Gospodarczego Xi
zjazdu lekarzy i Przyrodników Polskich w
Krakowie.
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Portret młodzieńcA
olej, płótno, 67 x 54 cm, sygn. p.d.: reichan f[ecit] 183…
2255..000000,,--

syn józefa reichana. nauki początkowo pobierał u swojego ojca i józefa Klimesa we lwowie. w latach 1825-1830 studiował w akademii wiedeń-
skiej u Franza cauciga i Antona Petera. w czasie pobytu w Paryżu (1837-1838) był uczniem horacego Verneta. malował głownie portrety i
kompozycje religijne, rzadziej sceny rodzajowe. stosował technikę olejna i akwarelową. malarstwo reichana uważane, obok Głowackiego i hadzie-
wicza za reprezentacyjne dla sztuki portretowej polskiego biedermeieru.

30. Alojzy RREEIIcchhAAnn (1807-1860)
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UłAn z Koniem
olej, tektura, 29 x 22 cm, sygn. l.d.: wojciech Kossak 1927
1122..000000,,--

32. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)

PotyczT
olej, tektura, 48 x 36 cm, sygn. p.d.: wojciech Kossak
1166..000000,,--

31. Wojciech KKOOSSSSAAKK (1856-1942)
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wiejsT zABAwA
olej, jedwab naklejony na tekturę, 34 x 68 cm, sygn. p.d.: K. malczewski
3366..000000,,--

studiował w ssP w Krakowie. od 1872 r. u w. łuszczkiewicza, F. szynalewskiego, h. Grabińskiego, a nieco później u j. ma-
tejki. w roku akademickim 1876-1877 studiował u e. lehmana w ecole des Beaux-Art w Paryżu. we wczesnej fazie twór-
czości malował realistyczne sceny związane z martyrologią Polaków po 1863 roku. Po 1890 r. ukształtował się symbolizm w
twórczości artysty i powstają malowane w tej konwencji portrety, autoportrety i kompozycje rodzajowe.

33. jacek mmAAllccZZEEWWSSKKII (1854-1929)

Desa_150:Desa  28-02-16  19:25  Strona 18



19

PejzAż 
olej, tektura, 16 x 23 cm, sygn. p.d.: rychter 
janowska 
55..000000,,--

malarka, kształciła się w akademii monachijskiej (1898-
1901), naukę kontynuowała w akademii Xorenckiej i w rzy-
mie, a także w Krakowie u stanisławskiego. w latach
1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa w starym sączu.
malowała niewielkich rozmiarów pejzaże, widoki dworów
polskich, ich stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

34. bronisława RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL
(1868-1953)

PejzAż
olej, sklejka, 30 x 37 cm, sygn. p.d.: Franciszek
tepa
1122..000000,,--

Uczeń jana maszkowskiego w Akademii stanowej we lwowie
(1842-1844). następnie studiował w wiedniu,  w Akademii w
monachium oraz w Paryżu. Był członkiem monachijskiego
Kunstvereinu. od 1861 stale mieszkał we lwowie. Podróżował
do Grecji, egiptu i ziemi świętej. wynikiem tych podróży były
obrazy o tematyce orientalnej. malował portrety, sceny rodza-
jowe i typy ludowe – górali, cyganów, żydów. obrazy artysty
znajdują się, m.in. w zbiorach muzeów narodowych w war-
szawie, Krakowie, wrocławiu, a także w lwowskiej Galerii ob-
razów.

35. Franciszek ttEEPPAA (1828-1889) 

Przy oGnisKU
Akwarela, papier, 68 x 98 cm, sygn.  p.d.: 
s Gibiński
55..000000,,--

studia w krakowskiej Akademii sztuk Pięknych w roku 1908 u
juliana Fałata. w malarstwie używał zarówno farb olejnych,
jak i akwareli. Głównie malował pejzaże, często zimowe, sceny
rodzajowe, martwe natury. wystawiał w towarzystwie Przyjaciół
sztuk Pięknych. malarz po mistrzowsku odtwarzał nastrojo-
wość ukazywanych sytuacji. świetnie posługiwał się akwarelą.
do końca swej działalności pozostawał pod wyraźnym wpły-
wem swego znakomitego nauczyciela juliana Fałata.

36. Stanisław ggIIbbIIńńSSKKII (1882-1971)
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KozAK z oGArem i soKołem 
Akwarela, papier, 40,4 x 57,3 cm w świetle passe-partout, sygn. i dat. p.d.: juliusz Kossak /1899. trawestacja sceny 
z akwareli hetman kozacki żmija z psem i sokołem na polowaniu z 1882 r. wg poematu żmija juliusza słowackiego.
ekspertyza pani wacławy milewskiej.
9900..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 założycielem najsłynniejszej dynastii polskich malarzy. oprócz malarstwa wykonywał też wiele rysunków i ilustracji do książek, cza-
sopism i kalendarzy. swoje prace wystawiał m.in. w tPsP w Krakowie, w salonie Unegra.

37. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)
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PrzyjAciele
tusz, papier, 22 x 26,5 cm, sygn. p.d.: juliusz Kossak [1]849; opis autorski: orłowski, X. …Poniński, wiluś siemiński
2233..000000,,--

38. juliusz KKOOSSSSAAKK (1824-1899)
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Portret józeFy szwAji
olej, tektura, 47 x 63 cm, sygn. l.d.: A Karpiński 1928
1144..000000,,--

w latach 1891-1899 studiował w ssP w Krakowie w pracowni F. cynka,
w. łuszczkiewicza i l. wyczółkowskiego. naukę kontynuował w wiedniu
w pracowni K. Pochwalskiego. wystawiał m.in. w tPsP w Krakowie, w tzsP
w warszawie. malował portrety, kwiaty, sceny rodzajowe.

39. Alfons LLRRPPIIńńSSKKII (1875-1961)

jesień
ołówek, papier, 35 x 25 cm, sygn. p.d.: 37 m Konarski
88..000000,,--

malarz, rzeźbiarz, poeta, teoretyk sztuki, pseudonim artystyczny marzyn.
studia: krakowska Akademia sztuk Pięknych u władysława jarockiego,
ignacego Pieńkowskiego i Xawerego dunikowskiego. członek grupy arty-
stycznej szczep rogate serce powołanej przez rzeźbiarza stanisława szu-
kalskiego. Prace w zbiorach muzeum narodowego w warszawie,
wrocławiu, muzeum Bytom, muzeum Polski chicago oraz w kolekcjach
prywatnych.

40. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)
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mAlA
ołówek, papier, 41 x 53 cm, sygn. p.d.: mala 1931 m Konarski
44..990000,,--

41. marian KKOOnnAARRSSKKII (1909-1998)

AKt
Akwarela, papier, 20 x 28,5 cm, sygn. p.d.: w weiss
22..880000,,--

42. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)
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nAPSwiAcz mATt
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Fm wygrzywalski
2244..550000,,--

43. Feliks michał WWYYggRRZZYYWWAAllSSKKII (1875-1944)

PejzAż z TlwArii
olej, płótno, 45 x 63,2 cm, sygn. p.d.: w. weiss 
2277..000000,,--

44. Wojciech WWEEIISSSS (1875-1950)

malarz, uczeń akademii monachijskiej i paryskiej
Académie julian. Po 1900 zamieszkał w rzymie, w
1907 przeniósł się do lwowa. Poza malarstwem
sztalugowym zajmował się scenograWą, projektował
witraże. wśród często podejmowanych tematów
pejzażowych wiele miejsca zajmują motywy mary-
nistyczne, widoki rzymskiej campanii i capri. te-
matyka rodzajowa to sceny arabskie, rybacy
neapolitańscy, egzotyczne piękności. Artysta znako-
micie opanował technikę pastelową, jego prace od-
znaczają się miękkim modelunkiem i ciepłą,
nasyconą kolorystyką.

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 rektora. Po 1908 r. twórczość skoncentro-
wał głównie na problemach luminizmu malując w
manierze postimpresjonistycznej. w okresie między-
wojennym zasłynął jako malarz portretów i aktów.
od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecz-
nione kalwaryjskie pejzaże i martwe natury.
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wnętrze sAlonU
olej, tektura, 26 x 36 cm, sygn. l.d.: Br rychter-janowska 1942
66..000000,,--

45. bronisław RRYYcchhttEERR--jjAAnnOOWWSSLL (1868-1953)

PAS szwoleżerów
Akwarela, papier, 29 x 29 cm, sygn. p.d.: l. Gędłek-wien
66..000000,,--

46. ludwik ggęęDDłłEEKK (1847-1904)
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PejzAż
olej, płótno dublowane, 22,5 x 38 cm, sygn. l.d.: jan stanisławski. Po konserwacji. 
4488..000000,,--

studiował w Klasie rysunku w. Gersona w latach 1883-1885 w ssP w Krakowie, a w latach1885-1888 w Paryżu w pracowni e.A. ca-
rolus-durana. w 1897 roku objął katedrę pejzażu w ssP w Krakowie, był twórcą krakowskiej szkoły pejzażu, założycielem i prezesem to-
warzystwa Artystów Polskich „sztuka" oraz członkiem towarzystwa „Polska sztuka stosowana”. malował wyłącznie pejzaże, plakaty,
projekty scenograWczne. zajmował się również graWką. wykształcił około 60 uczniów tworząc tzw. „szkołę stanisławskiego”.

47. jan SSttAAnnIISSłłAAWWSSKKII (1860-1907)
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PejzAż
olej, tektura, 20, x 26,7 cm, sygn. l.d.: iw trusz
1166..000000,,--

48. Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940)

PejzAż włosKi
olej, tektura, 37 x 45,6 cm, sygn. l.d.: iw. trusz. Po konserwacji.
2211..550000,,--

49. Iwan ttRRuuSSZZ (1869-1940)

w latach 1892-1897 studiował w ssP w Krakowie
u i. jabłońskiego, w. łuszczkiewicza, l. wyczół-
kowskiego i j. stanisławskiego. naukę kontynuował
w wiedniu i w prywatnej szkole A. Ażbego w mona-
chium. odbył wiele podróży, był m.in. w rzymie, Pa-
lestynie, egipcie i na Krymie. w 1912r. został profesorem
wolnej Akademii sztuk we lwowie. tematem jego
prac były przede wszystkim pejzaże i portrety.
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odPoczywAjącA
Pastel, papier, 63 x 48 cm, sygn. p.d.: monogram wiązany
młm 1923
44..550000,,--

51. małgorzata mmAAccIIąągg--łłAADDAA (1881-1969)

KwiAty w wAzonie 
Akwarela, papier, 67 x 45 cm, sygn. p.d.: teod GroZ
66..880000,,--

studiował w latach 1904-1908 w krakowskiej AsP, uczeń leona wyczół-
kowskiego i Floriana cynka. w 1908 wyjechał na stypendium do włoch,
przebywał w rzymie i Florencji, w 1910 odwiedził londyn i Paryż. w 1912
ponownie wraca do włoch, tym razem przebywając na sycylii. od 1910
wystawia swoje obrazy na wystawach organizowanych przez towarzystwo
Przyjaciół sztuk Pięknych w Krakowie,. twórca pejzaży, malarz starej ar-
chitektury, obrazów rodzajowych, portretów i aktów.  w 1913 założył wy-
twórnię kilimów do wykonania których tworzył własne projekty. wytwórnia
działała całe dwudziestolecie międzywojenne.

50. teodor ggRROOMM (1884-1972)
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słUGUs cerKiewny
olej, sklejka, 55 x 75 cm, sygn. l.d.: st. turewicz [1]928
66..000000,,--

malarz, uczestnik wystaw związku X-ciu Artystów Plastyków ze lwowa,
członek syndykatu Artystów Plastyków ziem Południowo-wschodnich.

53. Stanisław ttuuRREEWWIIccZZ (XX w.)

my FAir lAdy
olej, płyta pilśniowa, 75,5 x 52 cm, sygn. l.d.: janusz Bene-
dyktowicz; na odwrocie janusz Benedyktowicz 1978
33..550000,,--

52. janusz bbEEnnEEDDYYKKttOOWWIIccZZ (1918-2001)
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PróBA PortretU
olej, płótno, 73,5 x 54,5 cm, sygn. na odwrocie: K. mikulski „Próba portretu” 1967 r oraz naklejka z wystawy Galerii KmPiK „ruch“ war-
szawa 23 i - 27 iii 1969. 
wystawiany i reprodukowany: Galeria KmPiK „ruch warszawa 23.i – 27.iii 1969; Kazimierz mikulski, malarstwo, desa Unicum, war-
szawa 2000 r.;Kazimierz mikulski, katalog wystawy, 18 - 30 listopad 2003, desa dzieła sztuki i Antyki, Kraków; Kazimierz mikulski – malar-
stwo, rysunek, 2 - 30 czerwiec 2009, miejska Galeria sztuki mm w chorzowie.
6655..000000,,--  

studiował w AsP w Krakowie w pracowni K. sichulskiego i F. Pautscha. w latach 1945-46 odbył studia aktorskie i reżyserskie w studio dramatycznym przy starym teatrze w Kra-
kowie. od 1957 roku członek Grupy Krakowskiej. od 1956 roku współpracował z teatrem t. Kantora cricot ii. Był malarzem, aktorem, scenografem, zajmował się ilustracjami.

54. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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etiUdA PowitAlnA
olej, płótno, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: t sętowski
2255..000000,,--

studiował na kierunku artystycznym wyższej szkoły Pedagogicznej w częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały mu tylko teoretyczne przygotowanie i jest
malarskim samoukiem. w 1991 roku został członkiem zPAP. Po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BwA, częstochowa 1994), jego prace zostały
włączone do wystawy objazdowej surrealiści polscy prezentowanej w Polsce w latach 1995-1997. w roku 1998 zajęła się jego twórczością nowojorska galeria stri-
coff Fine Art ltd. Artysta reprezentuje popularny u publiczności nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umieszczając w nich
postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. współpracuje z galeriami w kraju i za granicą biorąc udział w licznych wystawach. tworzy w technice oleju, akrylu
i wykonuje graWki posługując się techniką akwaforty i miękkiego werniksu. Artysta opracował również własną technikę gwaszu. jest także autorem projektów wielu
rzeźb. jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

55. tomasz SSęęttOOWWSSKKII (ur. 1961)
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FeniKs 
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: t. sętowski
2277..000000,,--

56. tomasz SSęęttOOWWSSKKII (ur. 1961)
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PostAć KoBiety
olej, płótno, 103 x 73 cm, sygn. p.g.: r.z. .09., na odwrocie: r.
zakrzewski 2009 olej
1111..000000,,--  

58. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)

Portret KoBiety
olej, płótno, 53,5 x 37 cm, sygn. na odwrocie: r. zakrzewski
2014 olej
77..000000,,--  

Urodził się w 1955 roku. Ukończył Państwowe liceum sztuk Plastycznych w
Bielsku-Białej a następnie AsP w Krakowie, gdzie uzyskał dyplom w pracowni
malarstwa jerzego nowosielskiego w 1985 roku. Artysta malarz, od wczesnych
lat wykazywał zainteresowanie portretem, który stał się głównym tematem jego
twórczości.

57. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)
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GłowA
Kredka, papier, 41,5 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek
1988
990000,,--

60. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

GłowA
Kredka, papier, 42 x 30 cm, sygn. p.d.: Panek 88  
990000,,--

61. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

GłowA
Kredka, papier, 41 x 29,5 cm, sygn. p.d.: Panek
1988
990000,,--

studia AsP Kraków 1945-48 w pracowni e. eibischa i A.
Pronaszki. 1967-68 wykładowca AsP w Krakowie. tema-
tyka: kompozycje rodzajowe-formy abstrakcyjne. Uprawiał
malarstwo, rysunek, graWka-drzeworyt. 

59. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)
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Pod świAtło
olej, płyta pilśniowa, 52 x 44 cm, sygn. p.d.: zbylut 99
1188..550000,,--

63. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

zielony
olej, płótno, 92 x 120 cm, sygn. p.d.: zbylut 99; na odwrocie zbylut Grzywacz „zielony” z cyklu; 9 obrazów1994-98/99
2288..550000,,--

studia artystyczne na wydziale malarstwa Akademii sztuk Pięknych w Krakowie w latach 1957-63. malarz, rysownik, graWk, rzeźbiarz, fotograWk, eseista, krytyk,
erudyta. od 1972 pedagog krakowskiej AsP, od 1992 profesor. zmarł w 2004 r. w Krakowie. wystawiał od 1965 roku. Brał udział w ok. 150 krajowych i zagranicz-
nych wystawach. w latach osiemdziesiątych uczestnik wystaw „sztuki niezależnej" członek działającej w latach 1966-1986 grupy artystycznej „wprost". Ponad 30 wy-
staw indywidualnych w wielu miastach w Polsce i za granicą. obrazy w zbiorach niemal wszystkich muzeów polskich, a także zagranicznych kolekcjach prywatnych.

62. Zbylut ggRRZZYYWWAAccZZ (1939-2004)

Desa_150:Desa  28-02-16  19:26  Strona 35



36

KoBietA zwyciężAjącA zło
Kredka, papier, 40 x 59,5 cm, sygn. l.g.: Fs 1649, góra napis: Kobieta zwyciężająca zło
1100..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.

66. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

Bez tytUłU
Kredka, papier, 35,5 x 27,5 cm, sygn. p.śr.: Fs 1699
77..550000,,--

64. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)

BeAtyFiTcjA QUAsimodA
Kredka, papier, 64,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: Fs 1694, dół napis:
BeatyWkacja Quasimoda
99..000000,,--

65. Franciszek SSttAARROOWWIIEEYYSSKKII (1930-2009)
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tylKo sPoKój
technika własna, papier, 47,5 x 31 cm, sygn. p.d.: jan dobkowski 88
11..550000,,--

68. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

?
technika własna, papier, 31 x 46,5 cm, sygn. p.d.: jan dobkowski 85
11..550000,,--

67. jan DDOObbKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

FAntAzjA
olej, paleta malarska, 43,6 x 34,3 cm, sygn. l.g.:  erna rosenstein 1967
99..770000,,--

69. Erna RROOSSEEnnSSttEEIInn (1913-2004)
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KoteK Grzecznych dziewczyneK 
Akryl, płótno, 92 x 81 cm, sygn. p.g.:  Abako 01
22..440000,,--

71. Witold AAbbAAKKOO (ur. 1958)

mArtwA
Akryl, płótno, 30 x 40 cm, sygn. p.d.: j. szpyt; na odwrocie: janusz szpyt martwa 2015 30 x 40 cm
22..880000,,--

70. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)
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dAchy dUBrowniT
olej, płótno, 120 x 120 cm, sygn. l.d.: hoppe-
nowicka 2014
33..000000,,--

studia AsP wydział Architektura wnętrz (1983),
członek zPAP. zajmuje się malarstwem sztalugowym,
rysunkiem, architekturą, oraz pracą pedagogiczną.
Udział w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych.

72. Ewa hhOOPPPPEE--nnOOWWIIccLL (ur. 1958)

sen niczym tylKo iiiB
olej, metal, płótno, 2004, 80 x 80 cm, sygn.
p.d.: imB 2004; na odwrocie dane artysty i
obrazu.
55..550000,,--

malarz, rzeźbiarz, pastelista, rysownik, poeta. członek
zPAP od 1995 r. należy również do AKwe, sPP, AiAP
i Klubu Polarnego. wyróżniony w kilku konkursach pol-
skich i zagranicznych, m.in. w XiX, XX i XXiV Premio Fi-
renze (Florencja 2001, 2002, 2006) i na wystawach
„mały Format 2013", „mały Format 2014” okręgu Kra-
kowskiego zPAP. w 2005 roku otrzymał nagrodę mi-
nistra Kultury i sztuki. swoją twórczość prezentował w
Polsce, a także, między innymi: we Francji (collioure,
tours), włoszech (rzym, Florencja), UsA (nowy jork),
danii, holandii, niemczech (norymberga, Kolonia), Au-
strii (wiedeń), hiszpanii (segowia),  Belgii (Bruksela),
szwajcarii (Genewa), na chorwacji (zagrzeb). Brał
udział w więcej niż 200-stu wystawach, z czego, w ponad
stu indywidualnych.

73. Iwo bbIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

Desa_150:Desa  28-02-16  19:26  Strona 39



40

wArKocze  
olej, płótno, 65 x 50 cm, sygn. p.g.: m. mira 2016 
44..220000,,--

Urodzona w Krakowie. studia na AsP w Krakowie, wydział GraWki. dyplom w 1984 r. w
pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem Prof. Andrzeja Pietscha i litograWi pod kierunkiem Prof.
włodzimierza Kunza. w 1994 studia podyplomowe z zakresu konserwacji Architektury na wy-
dziale Architektury Politechniki Krakowskiej. członek zPAP i smtG. Uprawia malarstwo,
rysunek i graWkę.

74. mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccLL (ur. 1959)

mAteSc
Akryl, płótno, 60 x 50 cm, sygn. p.d.: j szpyt; sygn. na odwrocie: janusz
szpyt  „materac” 2015 60 x 50 cm
44..550000,,--  

studia w AsP w Katowicach (wydział GraWki) oraz w Krakowie (wydział malarstwa) w latach
1979-83. członek Grupy trzech tercet nadęty (janusz szpyt, Piotr naliwajko, leszek żegalski).

75. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

PtAKi nilU
olej, płótno, 72,5 x 60 cm, sygn. p.d.: h. Podgórska 2002
11..880000,,--

76. halszka PPOODDggóóRRSSLL (XX w.)
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od nowA
ołówek, papier, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: Alan rzepka 1 Vii 1985
660000,,--

79. Allan RRZZEEPPLL (ur. 1940)

Przełom dUnAjcA
Akryl, płótno, 40 x 30 cm, sygn. p.d.: j szpyt; sygn.. na od-
wrocie janusz szpyt Przełom dunajca  40 x 30 2015
22..880000,,--

77. janusz SSZZPPYYtt (ur. 1960)

myszA ii 
ołówek, papier, 32 x 24 cm, sygn. l.d.: 09-10.07.85 mysza ii Figura
215 p.d.: Alan rzepka 1985 /7; poniżej monogram wiązany Ar 
660000,,--

78. Allan RRZZEEPPLL (ur. 1940)

mAriA
drzeworyt, bibułka, 59,5 x 44 cm, sygn. maria e/d imp. s.
wójtowicz 2 z 10 odbitek   
22..220000,,--  

80. Stanisław WWóójjttOOWWIIccZZ (1920–1991)
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ArT 
miedzioryt, 26,5 x 39 cm, sygn. na płycie 19
s 84 sygn. ołówek pod wyciskiem 51/100
miedzioryt Arka 1984 skórczewski   
880000,,--

81. Krzysztof SSKKóóRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)

emiGSnci ii
miedzioryt, 24,5x 34,5 cm, sygn. na płycie
p.d.: 1987 s; ołówek pod wyciskiem 2/100
emigranci ii skórczewski
880000,,--

82. Krzysztof SSKKóóRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)

wsPomnienie miAstA i 
miedzioryt, 22,5 x 35 cm, sygn. eA V/e
wspomnienie miasta skórczewski 
880000,,--

83. Krzysztof SSKKóóRRccZZEEWWSSKKII (ur. 1947)
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PizA
technika własna, 21x29 cm, sygn. na płycie
niedziela 17 iV 60 Pisa, pod wyciskiem
ołówkiem p.d.: mieczysław wejman 13 iii
1989 
550000,,--

84. mieczysław WWEEjjmmAAnn (1912-1992)

neAPol
technika własna, 20,5 x 28 cm, sygn. na pły-
cie napoli 26 iV 60, pod wyciskiem ołów-
kiem p.d.: mieczysław wejman 13 iii 1989 
550000,,--

85. mieczysław WWEEjjmmAAnn (1912-1992)

nA cAPri 
technika własna, 28,5 x 21,5 cm, sygn. na
płycie p.d.: na capri 30 iV 60 po wyciskiem
ołówkiem p.d.: mieczysław wejman 13 iii
1989
550000,,--

86. mieczysław WWEEjjmmAAnn (1912-1992)
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Bez tytUłU  
Akwaforta, 21,5x 15,5 cm, sygn. 5 z 86 17/50 s. Fijałkowski
550000,,--

87. Stanisław FFIIjjAAłłKKOOWWSSKKII (ur.1922)

Bez tytUłU 
technika mieszana, 11 x 8 cm, sygn. 5 maja 84 21/50 s. Fijałkowski
550000,,--

88. Stanisław FFIIjjAAłłKKOOWWSSKKII (ur.1922)

PejzAż z wisły
drzeworyt, 21x 26 cm, sygn. p.d.: P. steller 1954  
440000,,--

89. Paweł SSttEEllllEERR (1895-1974)

wodosPAdy źródeł wisły
drzeworyt, 22 x 16, 5 cm, sygn. wodospady u źródeł wisły P. steller 1934
440000,,--

90. Paweł SSttEEllllEERR (1895-1974)
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mAtT BosT iwiersT
tempera, deska, 21 x 16,5 cm, wym. w kiocie 
47 x 28 cm, rosja, ii poł. XiX w. 
1122..000000,,--
typ ikonograWczny matki Boskiej hodegetria, wskazująca drogę.

91. IKOnA

mAtT BosT sTrBiAszczA
tempera, deska, w kiocie, 30 x 26,3 cm, rosja, koniec XiX w.
99..000000,,--
matka Boska skarbiaszcza – orędowniczka cierpiących. Przedstawiona na
podwyższeniu, w mandorli. od niej na wszystkie strony rozchodzą się okrągłe
monety – rubliki. wokół matki Boskiej gromadzą się ubodzy i aniołowie, którzy
się nimi opiekują. dwie palmy w tle symbolizują radość. Ponad sceną góruje
chrystus Pantokrator. 

92. IKOnA

soBór św. PAntelejmonA
tempera, deska, złoto, 60 x 51 cm, rosja, pocz. XiX w.
2299..000000,,--
centralnia postać przedstawia św. Pantalejmona – patrona lekarzy,
w otoczeniu świętych od lewej: ewangelista mateusz, maria magda-
lena, dominika, Grzegorz, Piotr, eugenia i Barbara. 

93. IKOnA 
deesis
tempera, deska, srebro laserowane, 70,4 x 62 cm, szkoła 
wietkowska, rosja XiX w. 
99..000000,,--
deesis jest jednym z najważniejszych przedstawień, umieszczanym w ikonostasach.
w scenie centralnie znajduje się postać chrystusa Pantokratora jako salvatora
mundi, z otwartym ewangeliarzem w ręku. z prawej strony matka Boska w koro-
nie, trzyma w ręku rozwinięty zwój z tekstem modlitwy, z lewej – jan chrzciciel w
koronie. za tronem umieszczeni są archaniołowie: michał z prawej i Gabriel z lewej. 

94. IKOnA
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KomPozycjA AstSlnA 1980
rzeźba przestrzenna, metal, technika własna, 30 x 29,5 cm,
wys. 51,5 cm.
1100..550000,,--

Bogusław Gabryś (ur.1938 Bochnia-2013 Kraków). rzeźbiarz, absolwent
Państwowego liceum technik Plastycznych im. Antoniego Kenara w zako-
panem (1956), dyplomant wydziału rzeźby (1962) i wydziału Form
Przemysłowych (1965) Akademii sztuk Pięknych w Krakowie. Asystent na
wydziale Form Przemysłowych AsP w Krakowie (1964-1969). organiza-
tor, komisarz, scenarzysta wielu krajowych i zagranicznych prezentacji, dzia-
łań artystycznych i wystaw. Uczestnik i laureat wielu wystaw okręgowych,
ogólnopolskich i zagranicznych, w tym czterech indywidualnych, konkursów,
plenerów oraz sympozjów. realizator rzeźb monumentalnych i pomników
m.in. rzeźby do Wlmu polskiego „Faraon” - 1964, rzeźby plenerowej w Parku
Krakowskim – 1974, rzeźby plenerowej dla nowego sącza – 1975, pomnika
obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku 1979, płaskorzeźby „Górnicy w Berg-
kamen” rFn 1981 (z Antonim Porczakiem), Brama Brandenburska i –
Berlin – 1991, Brama Brandenburska ii – Berlin – 1994.
szereg projektów i prac znajduje się w zbiorach muzealnych (m.in. muzeum
narodowe w Krakowie, muzeum historyczne miasta Krakowa, centrum
rzeźby w orońsku) oraz prywatnych w kraju i za granicą (szwajcaria, szwe-
cja, Francja, niemcy).

95. bogusław ggAAbbRRYYśś (1938-2013)

PejzAż ProwAnsAlsKi 1981
Plakieta, brąz, 31x31 cm, sygn. p.d.: Gabryś B.
55..000000,,--

96. bogusław ggAAbbRRYYśś (1938-2013)
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mAłPT siedzącA nA KsiążTch
Fajans, Pacyków, sygn. odręcznie w cieście: literka P w
trójkącie, wys. 24 cm
22..000000,,--

97. FIguRL 

Porcelana malowana, proj. lubomir tomaszewski, ćmielów 1961
33..550000,,--

99. SERWIS DO LWY „DOROtA“

PUUo
drewno lipowe, polichromowane, złocone, wys. 50 cm,
po konserwacji.
33..440000,,--

98. An (XVIII w.)
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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 2016 r. – 60 zł

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd  1144  ddoo  1188  mmaarrccaa 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): Juliusz KossaK (1824-1899), Kozak z ogarem i sokołem (�agment), poz. 37
Na okładce (tył): Małpka siedząca na książkach, Pacyków, poz. 97

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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