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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  66  ddoo  1100  cczzeerrwwccaa 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):Zygmunt AJDUKIEWICZ (1861-1917), Portret mężczyzny, poz. 31, (fragment).
Na okładce (tył): LNDElAbr, poz. 85.

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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1111  cczzeerrwwccaa  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. Zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na wyraźne życzenie Klienta możemy
pomóc w kontakcie z firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki.
3. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być wówczas wpłacona w
terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpłaconego zadatku. na poczet
zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.
4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
5. nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. niezależnie nabywca zobowiązany jest do
pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właściciela/Sprzedającego.

IIVV
1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności
pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej
kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji
obiektu.
4. WW  zzwwiiąązzkkuu  zz  nnoowweelliizzaaccjjąą  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  1188  mmaarrccaa  22001100  rr..  oo  oocchhrroonniiee  zzaabbyyttkkóóww  ii  ooppiieeccee  nnaadd  zzaabbyyttkkaammii  zzeezzwwoolleenniiaa  nnaa  wwyywwóózz  wwyymmaaggaajjąą
ttyyllkkoo  ttee  oobbiieekkttyy,,  kkttóórree  pprrzzeekkrroocczzyyłłyy  pprrooggii  wwiieekkoowwoo--kkwwoottoowwee  ddllaa  ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh  kkaatteeggoorriiii  zzaabbyyttkkóóww,,  ookkrreeśślloonnee  ww  aarrtt..  5511  wwyyżżeejj
wwyymmiieenniioonneejj  uussttaawwyy..
5. PPrrzzyyppoommiinnaammyy  rróówwnniieeżż,,  żżee  zzggooddnniiee  zz  oobboowwiiąązzuujjąąccyymmii  pprrzzeeppiissaammii,,  DDoomm  AAuukkccyyjjnnyy  jjeesstt  zzoobboowwiiąązzaannyy  ddoo  zzbbiieerraanniiaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh
kklliieennttóóww  ddookkoonnuujjąąccyycchh  ttrraannssaakkccjjii  ww  kkwwoocciiee  ppoowwyyżżeejj  1155000000  EEuuRR..

REgulAmIn AuKcjI
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KVKóW, KOśCIół śW. WOJCIeCHA
Akwarela, papier, 41 x 52,5 cm, sygn. p.d.: H Sajdak.
33..880000,,--

2. Henryk SSAAjjDDAAKK (1905-1995)

KOśCIół dReWNIANy W ZIMOWyM SłOńCu
Olej, tektura, 24,5 x 21 cm, sygn: p.d.: M. Stańko 1933.
33..000000,,--  

1. michał SSttAAńńKKOO (1901-1969)

Henryk Sajdak (1905-1995). Artysta zwią-
zany z Krakowem, gdzie studiował na Akade-
mii Sztuk Pięknych. Krakowska architektura
oraz górskie pejzaże stanowią temat wielu
prac malarza. Jego ulubioną techniką była
akwarela.

Michał Stańko (1901-1969). Malarz, pejza-
żysta tatrzański. W czasie I wojny walczył w Le-
gionach. Ok. 1930 osiadł w Zakopanem, gdzie
m.in. współpracował z Januszem Kotarbińskim
przy polichromii w zakopiańskim kościele para-
[alnym. W 2 połowie lat trzydziestych mieszkał
w Sosnowcu. Był członkiem Szczepu Rogate
Serce Stanisława Szukalskiego. Jako ochotnik
brał udział w kampanii wrześniowej 1939.
W latach 1942-43 wykonywał polichromię w
kościele w Koziegłowach k. Częstochowy. Po
wojnie związał się ze śląskim środowiskiem arty-
stycznym, pozostając w bliskim kontakcie z Za-
kopanem, gdzie mieszkał i miał pracownię.
Najchętniej podejmował tematykę pejzażową
posługując się technika olejną, rzadziej akwarelą.
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JeSIeń
Akwarela, papier, 28 x 40 cm, sygn. l.d.: Maciej Nehring.
22..220000,,--

W 1920 roku uczył się w Miejskiej Szkole Rysunku w Warszawie, później studiował malarstwo w Bydgoszczy (1921-24), w Krakowie
(1923-24) oraz Warszawie (1924-28) ulubioną techniką artysty była akwarela. W latach 1933-39 był kierownikiem Pracowni
Akwareli i gra[ki użytkowej w ASP w Warszawie. Malował pejzaże i portret. Zajmował się również gra[ką użytkową.

3. maciej nnEEHHRRIInngg (1901-1977)

JeSIeNNA MgłA 
Akwarela, papier, 21 x 31 cm, sygn. l.d.: Maciej Nehring.
11..990000,,--

4. maciej nnEEHHRRIInngg (1901-1977)
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HALA gąSIeNICOWA
Olej, tektura, 48 x 54,5 cm, sygn. p.d.: Fr. Jaźwiecki 1939.
66..000000,,--

5. Franciszek Adam jjAAŹŹWWIIEEccKKII  (1900-1946)

ŻółKIeWSKI POd CeCORą
Tusz, papier, 32,5 x 41 cm, sygn. l.d.: J.R.
22..990000,,--

6. mmnn (XIX w.)

Malarz i grafik, uczeń Pautscha i Axentowicza
w krakowskiej ASP. Służył w Legionach Polskich.
W czasie II Wojny był więźniem obozów koncen-
tracyjnych. Przez krótki czas należał do grupy
Krakowskiej. Podejmował tematykę legionową,
malował portrety i pejzaże. Wydał tekę autolito-
grafii „góra Polska".
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PORTReT KOBIeTy
Olej, płótno, 59,5 x 48 cm, sygn. p.d.: Pucek.
22..550000,,--

7. Antoni PPuuccEEKK (1916-1959)

głOWA AVBA
Olej, tektura, 21 x 15 cm, sygn. p.d.: Biskra Adam Styka.
55..990000,,--

Brat Tadeusza Styki (1889-1954) oraz syn Jana Styki (1858-1925).
Studia artystyczne w ecole Nationale des Beaux Arts w Paryżu (1908-
1912). Malował przede wszystkim sceny rodzajowe, ale po wielokrotnych
podróżach do Algieru, Tunisu, Maroka i egiptu tematykę jego obrazów
zdominowały sceny nasycone ostrymi barwami i światłem, pejzaże i typy
orientalne. Prace swoje prezentował najczęściej za granica, w Polsce wysta-
wiał w okresie międzywojennym w Zachęcie.

8. Adam SSttYYMM (1890-1959)

Desa_153:Desa  22-05-16  17:55  Strona 6



7

PeJZAŻ NAdMORSKI
Akwarela, papier, 49 x 33 cm, sygn. p.d.: S. Jaxa 1930.
44..000000,,--

Studia artystyczne rozpoczął w szkole rysunkowej w Odessie; w la-
tach 1892-1894 uczył się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a
następnie w szkole S.grocholskiego w Monachium. Po powrocie do
kraju od 1902 stale mieszkał w Krakowie, skąd na dwa lata prze-
niósł się do Zakopanego, a w latach 1905, 1925 i 1928 podróżował
do Włoch. Malował przede wszystkim krajobrazy - pejzaże morskie
i nokturny oraz motywy tatrzańskie, widoki miejskie. Rzadziej ma-
lował portrety. Najlepsze prace artysty powstały przed I wojną świa-
tową, później, wobec konieczności zarobkowania często powielał
własne pomysły. uczestniczył w wielu wystawach, m.in. w Krakowie,
Warszawie, we Lwowie, łodzi, Poznaniu, Lublinie; w Krakowie
miał też kilka wystaw indywidualnych.

10. Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAccHHOOWWSSKKII (1867 -1952)

AKT
Olej, tektura, 48 x 34 cm, sygn. l.d.: St. Żurawski.
55..000000,,--

W latach 1907-1913 studiował malarstwo w ASP w Krakowie u
J. Mehoffera i W. Weissa. Należał do stowarzyszenia Cech Artystów
Plastyków „Jednoróg". Pozostawał pod dużym wpływem W. Weissa.

9. Stanisław ŻŻuuLLWWSSKKII (1889-1976)
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PeJZAŻ
Pastel, papier, 40 x 53 cm, sygn. l.d.: W. Żaboklicki.
11..330000,,--
uczył się w warszawskiej Klasie Rysunkowej (1897-1899 u W. gersona) w Akademii w Monachium (1901-1903 u K. Marra,
A. Abégo) oraz w paryskiej Académie Colarossi. Wiele podróżował: był w Rosji (1898), Włoszech (1901), Francji (1904-12).
Mieszkał w Płocku, w Rosji (podczas I wojny światowej), później w Warszawie. Malował pejzaże, przeważnie pastelami. Współ-
cześni krytycy zaliczali go do szkoły W. ślewińskiego i wskazywali na ]ancuski, impresjonistyczny rodowód jego sztuki. Od 1922 r.
Żaboklicki był członkiem Koła Marynistów Polskich działającego przy warszawskim Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych.

11. Wacław ŻŻAABBOOKKllIIccKKII (1879-1959)

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 \orenckiej i w Rzymie, a także
w Krakowie u Stanisławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa w Starym Sączu. Malowała niewielkich roz-
miarów pejzaże, widoki dworów polskich, ich stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

12. Bronisława RRYYccHHttEERR--jjAAnnOOWWSSMM (1868-1953)
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WeSeLe KVKOWSKIe
Olej, płótno, 58,5 x 80 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1946.
1144..000000,,--

14. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

CZeRWONe dACHy
Olej, płótno, 61 x 74 cm, sygn. p.d.: Rzepiński.
1100..000000,,--

13. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)

Malarz, gra[k, uczeń Z. Pronaszki i A. Fed-
kowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Me-
hofferowej i krakowskiej ASP w pracowni W.
Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Stu-
dia uzupełniał w Paryżu, gdzie dwukrotnie
wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie
do Krakowa związał się z ugrupowaniem
Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą zało-
żył szkołę malarstwa im. A. gierymskiego w
Katowicach. Po wojnie był profesorem kra-
kowskiej ASP i czterokrotnie rektorem tej
uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch,
Francji, Holandii, grecji i Hiszpanii. Brał
udział w licznych wystawach w kraju i za gra-
nicą (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio).
Jest jednym z najwybitniejszych polskich kolo-
rystów, poza malarstwem sztalugowym upra-
wiał rysunek i gra[kę. Malował pejzaże,
martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

Desa_153:Desa  22-05-16  17:55  Strona 9



10

PORTReT ANNy CARR, HVBINy BedFORd
Olej, płótno, niesygnowany, 94 x 71 cm, kopia z końca XVIII w. wg Antona van
dycka (1599-1641), oryginał znajduje się w Tokyo Fuji Art Museum. Na odwrocie
na blejtramie wycisk: Fr. Leedham Liner. 
4455..000000,,--

Anna Carr (1615-1684), żona Williama Russella. urodzona w Tower, gdyż jej rodzice Robert Carr i
Francis Howard, przebywali w więzieniu, skazani za udział w morderstwie Sir Xomasa Overbura. Ro-
dzina została uniewinniona przez króla Jakuba I w 1622 roku. Znana była jako jedna z trzech najpięk-
niejszych kobiet dworu królewskiego. Około 1638 roku pozowała Antonowi van dyck do dwóch portretów.

Obraz konserwowany przez Francisa Leedhama (1794-1870), „jednego z najlepszych konserwatorów w
swoich czasach”. W katalogu aukcyjny Christie’s z roku 1838 określony został jako „genialny artysta”.
Leedham pracował jako konserwator w National gallery w Londynie w latach 1855-57, odnawiał rów-
nież obrazy dla lorda Norwicka.

15. mmnn (XVIII w.)
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PORTReT dAMy W BIAłeJ SuKNI
Olej, płótno, 125 x 100 cm, Niemcy ok. 1860.
3355..000000,,--

16. mmnn (XIX w.)
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SCeNA WIeJSW
Olej, tektura, 28 x 36,5 cm, sygn. l.d.: e. Lindeman.
33..330000,,--

18. Emil llIInnDDEEmmAAnn (1864-ok. 1945)

łOWICZANIe
Olej, tektura, 27 x 37,5 cm, sygn. l.d.: e.Lindeman,
na odwrocie naklejka.
33..330000,,--

Malarz, uczeń gersona i krakowskiej SSP w pracowni Matejki,
z którym współpracował m.in. przy polichromii w kościele Ma-
riackim. Studia malarskie kontynuował w paryskiej École des
Beaux Arts oraz w Académie Julian i Colarossi. Naukę uzupeł-
niał w Rzymie. Zajmował się głównie malarstwem ściennym,
wykonując liczne polichromie, najczęściej dla kościołów. Jego
malarstwo sztalugowe to obrazy olejne i akwarele o tematyce
pejzażowej, rzadziej rodzajowej. Był świetnym ilustratorem, au-
torem rysunków satyrycznych i plakatów.

17. Emil llIInnDDEEmmAAnn (1864-ok. 1945)

PeJZAŻ
Olej, tektura, 31,5 x 40,5 cm, sygn. p.d.: Stefan 
Filipkiewicz.
77..550000,,--

19. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879 -1944)
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MORZe
gwasz, papier, 35 x 49,5 cm, sygn.. p.d.: Jaxa 1937.
77..000000,,--

20. Soter jjAAXXAA--mmAAłłAAccHHOOWWSSKKII (1867 -1952)

VNNy ŻOłNIeRZ
Olej, tektura, 37 x 48 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak 1929.
1122..000000,,--

Syn Wojciecha Kossaka, wnuk Juliusza. W twórczości nawiązywał do tematów opracowywanych przez ojca. Obrazy nawiązywały do
czasów Księstwa Warszawskiego, Napoleona, Legionów, II Wojny światowej. Malował sceny batalistyczne, historyczne, rodzajowe.

21. jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysun-
kowej w Odessie. W latach 1882-1894 studiował w kra-
kowskiej SSP u Cynka, Jabłońskiego i łuszczkiewicza.
Od 1894 kontynuował naukę w Szkole Rysunku i Ma-
larstwa w Monachium. Po powrocie do kraju osiadł w
Krakowie. Był członkiem warszawskiego TZSP. Naj-
chętniej malował pejzaże, często nokturny, do jego ulu-
bionych motywów należały widoki morskie. uprawiał
technikę olejną, w latach międzywojennych posługiwał
się akwarelą, gwaszem i pastelem.
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MARTWA NATuV
Olej, tektura, 57,5 x 79 cm, sygn. l.g.: Z. Radnicki 47. Na odwrocie naklejka Muzeum Wielkopolskiego 
w Poznaniu z 1949 r.
1122..550000,,--

23. Zygmunt LLDDnnIIccKKII (1894-1969)

PeJZAŻ
Olej, płótno, 50 x 80 cm, sygn. l.d.: Pucek 1946, dedykacja: Antkowi Antek 13. VI. 1950.
33..660000,,--

Pucek Antoni (1916-1959). Malarz, gra[k, rysownik. W latach 1936-46 studiował w krakowskiej ASP kolejno u Władysława Jarockiego,
Ignacego Pieńkowskiego, Karola Frycza. Od 1950 zamieszkał w Warszawie. Należał do tamtejszego okręgu ZPAP. uprawiał głównie
malarstwo olejne oraz akwarele o tematyce pejzażowej oraz portretowej. Zajmował się gra[ką użytkową, projektował plakaty, okładki
oraz ilustracje książek dla dzieci, często wraz z żoną Janiną grabską (do utworów m.in.: ewy Szelburg-Zarembiny, Marii Kownackiej).

22. Antoni PPuuccEEKK (1916-1959)

Desa_153:Desa  22-05-16  17:55  Strona 14



15

OSIedLe góVLSKIe
Akwarela, papier, 27,5 x 33,5 cm, naklejki
TPSP Poznań.
77..000000,,--

Wybitny polski gra[k, malarz i pedagog. Studiował ma-
larstwo w Wiedniu i w krakowskiej ASP, gra[kę w Paryżu
i Lipsku. W 1922 objął katedrę gra[ki w warszawskiej
SSP. Był założycielem Stowarzyszenia Artystów gra[-
ków Rytm. Najbardziej znany ze swojej twórczoci gra[cz-
nej, z technik malarskich najchętniej uprawiał akwarelę.

24. Władysław SSKKOOccZZYYllAASS (1883-1934)

PORTReT dZIeCW
Olej, płótno, 53 x 45 cm, sygn. p.d.: Lwów
21/4.1893 M. Harasimowicz.
44..880000,,--

Kształcił się w krakowskiej SSP, w Akademii w Wiedniu
oraz w Monachium. W 1885 r. zamieszkał we Lwowie.
Na początku swojej twórczości malował portrety, ale od
1890 r. malował głównie pejzaże.

25. marceli HHAALLSSIImmOOWWIIccZZ (1859-1935)
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KSIądZ PVłAT
Rysunek ołówkiem, papier, 73 x 57 cm, sygn. p.d.: Józef
Mehoffer 1937,  uszkodzenia papieru, na odwrocie adnota-
cja: „Ks. Kanonik z Malanowa pod Turkiem szkic do po-
dwójnego portretu dwóch księży bliźniaków”.
1144..550000,,--

27. józef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946)

śW. BARBAV – szkic do witraży katedry we Fryburgu
Rysunek ołówkiem, papier, 49 x 31 cm, sygn. p.d.: Józef
Mehoffer, adnotacja: „św. Barbara studium do Męczenni-
ków”, numer 316.
1177..880000,,--  

Studiował w SSP w Krakowie u J. Matejki, W. łuszczkiewicza. W latach
1891-1896 w École Nationale des Beaux-Arts u L. Bonnata, w École Na-
tionale des Arts decoratifs i Académie Colarossi u g. Courtoisa i J. Blanca.
Od 1905 roku był profesorem ASP w Krakowie. Był twórcą witraży kole-
giaty św. Mikołaja we Fryburgu. Malował portrety, pejzaże, sceny rodza-
jowe, kwiaty, sceny symboliczne, polichromie, witraże. Projektował
plakaty, tkaniny, meble, dekoracje teatralne, ilustracje.

26. józef mmEEHHOOFFFFEERR (1869-1946)
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PeJZAŻ
Olej, płótno, 65 × 54 cm, sygn. i dat. p.g.: T.CyBuLSKI/
935, l.d. dedykacja: Panu dr Al]edowi Merzowi (?)/w
serdecznem zobowiązaniu/ XI (?) 1937 T.Cybulski.
88..000000,,--

W latach 1905-1910 studiował w ASP w Krakowie u K. Laszczki, a w
latach 1918-1920 szkolił się u W. Weissa. Naukę kontynuował w Wied-
niu u e. gerischa, w Paryżu u J. Pankiewicza oraz we Włoszech. Należał
do grupy „Jednoróg" i „Zwrotnik". Prace wystawiał m.in. w TPSP w Krakowie.
Zajmował się także działalnością pedagogiczną, wykładał na uJ i Politech-
nice Krakowskiej. Zajmował się też rzeźbą, scenogra[ą, był krytykiem ar-
tystycznym, literatem i muzykiem. Pozostawał pod wpływem ]ancuskiego
impresjonizmu i kubistycznej stylistyki. Tematem jego prac były pejzaże,
martwe natury i studia portretowe.

28. tadeusz ccYYBBuullSSKKII (1878 -1954)

KWIATy W WAZONIe
Olej, sklejka, 62 × 48,5 cm, sygn. i dat. p.d.: Stefan Filipkie-
wicz/1928. Na odwrocie nalepka z V Wystawy w oddziale
aukcyjnym Antykwariatu Artystycznego Franciszka Stu-
dzińskiego w Krakowie z numerem 13.
88..000000,,--

Malarz i gra[k, młodopolski pejzażysta. Sekretarz Komitetu Obywatelskiego
do Spraw Opieki nad uchodźcami Polskimi na Węgrzech Placówki „W"-
przedstawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
W latach 1900-1908 studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
u Józefa Mehoffera, Leona Wyczółkowskiego, Józefa Pankiewicza oraz
Jana Stanisławskiego, który wywarł duży wpływ na jego twórczość.
uznany był za jednego z najwybitniejszych przedstawicieli „szkoły Stani-
sławskiego”. debiutował w 1899 r. serią pejzaży tatrzańskich wystawio-
nych w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych. W 1905 roku został
członkiem wiedeńskiej „Secesji". Od 1908 roku był członkiem Towarzy-
stwa Artystów Polskich Sztuka. W latach 1913-1914 prowadził kurs ma-
larstwa dekoracyjnego w Szkole Przemysłowej w Krakowie. W latach
1914-1917 służył w Legionach. W 1929 roku otrzymał złoty medal na
Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu. Od 1930 roku wykładał
na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1933 roku został nagro-
dzony przez Polską Akademię umiejętności za całokształt twórczości. W
czasie II wojny światowej brał udział w ruchu oporu i działalności konspi-
racyjnej. Był Sekretarzem Komitetu Obywatelskiego do Spraw Opieki
nad uchodźcami Polskimi na Węgrzech i Placówki „W" w Budapeszcie –
przedstawicielstwa Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.
Aresztowany przez gestapo w roku 1944 tra[ł do obozu w Mauthausen-
gusen, gdzie został zamordowany.

29. Stefan FFIIllIIPPKKIIEEWWIIccZZ (1879 -1944)
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CyPRySy NA VIA APPIA
Olej, płótno, 117 x 80 cm, sygn. l.d.: Z. Ćwikliński.
99..770000,,--

Malarz, studiował [lozo[ę na uniwersytecie lwowskim oraz malarstwo w krakowskiej SSP. Naukę kontynuował w akademii
wiedeńskiej. Półtora roku spędził podróżując po Włoszech i dalmacji. Po powrocie do kraju w 1908 osiadł w Zakopanem. Był
członkiem TZSP, wystawiał we Lwowie, Warszawie i Krakowie, a także za granicą (Londyn, Budapeszt, Wiedeń). Artysta
początkowo pozostawał pod wpływem symbolizmu Podkowińskiego. Od 1897 zajął się tematyką pejzażową, prowadząc re-
gularne studia przyrody. do jego ulubionych motywów należały pejzaże tatrzańskie.

30. ZeNryn ĆĆWWIIKKllIIńńSSKKII (1871-1930)

Desa_153:Desa  22-05-16  17:56  Strona 18



19

PORTReT MęŻCZyZNy
Olej, tektura, 49 x 29 cm, sygn. l.d.: Zygmunt Ajdukiewicz 1900, na odwrocie naklejka z 1903 roku
Wiener Künstlerhaus (Wiedeński dom Sztuki), data, numer ewidencyjny.
2299..550000,,--

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

31. Zygmunt AAjjDDuuKKIIEEWWIIccZZ (1861-1917)
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SPOTWNIe
Olej, tektura, 68 x 97 cm, sygn. p.d.: W. Wodzinowski.
1166..000000,,--

W latach 1880-1881 studiował w Klasie Rysunkowej w Warszawie u Wojciecha gersona, a w latach 1881-1889 w SSP w Krakowie u I. Jabłońskiego,
J. Matejki, F. Cynka i L. Löffera. Naukę kontynuował w latach 1889-1892 w Monachium u A. Wagnera. Był kilkakrotnie nagradzany m.in. w
1894 r. otrzymał srebrny medal na wystawie w Chicago. Tematem jego prac były głównie sceny rodzajowe, portrety, obrazy religijne i alegoryczne.
Zmarł w Krakowie w 1940 roku.

32. Wincenty WWOODDZZIInnOOWWSSKKII (1866-1940)
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MłOdy góVL
Olej, tektura, 51,5 x 40 cm, sygn. l.d.: W. Szerner jun.
99..550000,,--

Syn malarza Władysława. Od 1888 r. studiował malarstwo w
Akademii monachijskiej u J.C. Hertericha, g. Hackla i W. dieza.
Równocześnie studiował agronomię na monachijskiej Politech-
nice. Wystawiał w krakowskim i lwowskim TPSP oraz od 1894
r. w warszawskim TZSP. głównym tematem jego prac były
sceny rodzajowe z częstym motywem koni.

34. Władysław Karol SSZZEERRnnEERR (1870-1936)

TATRy
Olej, tektura, 38,5 x 39 cm, sygn. l.d.: Adam Wadowski
Zakopane 1918.
22..440000,,--

33. Adam WWAADDOOWWSSKKII (XX w.)
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SCeNA ReLIgIJNA
Olej, blacha cynowa, 25 x 17,6 cm, ślady rdzy. Stan do konserwacji.
11..770000,,--

35. mmnn (XIX w.)

SCeNA ReLIgIJNA
Olej, blacha cynowa, 25 x 17,8 cm, ślady rdzy. Stan do konserwacji.
11..770000,,--

36. mmnn(XIX w.)
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SCeNA MITOLOgICZNA HeV I ZeuS
Olej, blacha miedziana, 52 x 46 cm, na odwrocie numer 4409.
1122..000000,,--

38. mmnn (XVII w.)

KOśCIół MARIACKI W KVKOWIe
Olej, tektura, 39,5 x 29 cm, sygn. i dat. p.d.: Henryk dietrich
1934.
22..550000,,--

37. Henryk DDIIEEttRRIIccHH (1889-1948)

Desa_153:Desa  22-05-16  17:56  Strona 23



24

Litogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david d’apres le
dessin J.N. głowacki, Lith de engelmann.
555500,,--

39. KOścIół śW. StAnISłAWA nA SMłcE
Litogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david d’apres le
dessin J.N. głowacki, Lith de engelmann.
555500,,--

40. ZAmEK KRólEWSKI (Wawel)

Litogra[a, 11 x 18,5 cm, Jaco^et et david d’apres le
dessin J.N. głowacki, Lith de engelmann.
555500,,--

41. BLmA FlORYAnSM

Litogra[a, 16,5 x 11 cm, Jaco^et et david d’apres le
dessin J.N. głowacki, Lith de engelmann.
555500,,--

42. KOścIół PAnnY mARYI
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INSBRuCK
Akwaforta, jedwab, 20,5 x 16,5 cm, sygn. l.d.: 
Insbruck i p.d.: K. Turek.
440000,,--

43. K. ttuuRREEKK (XX w.)

KOśCIół MARIACKI
Litogra[a barwna, 37 x 25 cm, sygn. p.d.: 
L. Wyczół 1927.
22..990000,,--

44. leon WWYYccZZóółłKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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CyRKOWy KOROWód
Akryl, płótno, 65 x 90 cm, sygn. p.d.: Wróbel 1972.
55..000000,,--  

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

45. Paweł WWRRóóBBEEll (1913-1984)

BeZ TyTułu
Olej, płótno, 23,5 x 39 cm, sygn. p.g.: SROW.
33..440000,,--

uprawia malarstwo, gra[kę, rysunek. W swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu pokazach
sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. na Biennale gra[ki w Mulhouse (1984), gra[ca
Atlantica w Reykjaviku (1987), grand Prix na Biennale gra[ki w Vaasa (1987). grand Prix na Biennale gra[ki w Seulu
( 1988 ), Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza w Krakowie (2001 ). W 2008 roku odbyła się retrospektywna wystaw artysty w
krakowskim Muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych ( m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie; Metro-
politan Museum, Nowy Jork; Albertina Wiedeń; National gallery, Waszyngton; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba; utsuno-
miya Museum of Art, utsunomiya ).

46. jacek SSRROOMM (ur. 1957)

Desa_153:Desa  22-05-16  17:56  Strona 26



27

dACHy
Olej, płótno, 61 x 46 cm, sygn. p.d.: J. Sienicki oraz na
odwrocie opis autorski oraz data IV. 1996.
88..550000,,--

Studia w warszawskiej ASP pod kierunkiem A. Nachta-Sambor-
skiego, przez wiele lat był jego asystentem, a następnie profesorem
macierzystej uczelni. debiutował na wystawie „Przeciw wojnie, prze-
ciw faszyzmowi" w warszawskim Arsenale w 1955 r. uprawiał ma-
larstwo w ograniczonej palecie barw, szarości, przygaszone kolory.
dążył do maksymalnej syntezy przekazu. Tematy czerpał z natury -
pojedyncza roślina, pejzaż z najbliższego otoczenia – np. wnętrze
pracowni, mieszkania. używając oszczędnie środków malarskich,
tworzył obrazy o ogromnym bogactwie materii obrazów. Laureat
Nagrody Krytyki Artystycznej im. C. K. Norwida w 1975 r., nieza-
leżnej Nagrody im. J. Cybisa w 1983 r oraz nowojorskiej Nagrody
Fundacji A. Jurzykowskiego w 1993 r.

47. jacek SSIIEEnnIIccKKII (1928-2000)

ZAROśLA
Olej, płyta pilśniowa, 33 x 41 cm, sygn. l.d.: 
d. Boguszewska-Chlebowska 1981.
11..110000,,--

Studiowała w krakowskiej ASP u Cz. Rzepińskiego, Z. Pronaszki
i L. gardowskiego, pod jego kierunkiem w 1953 r. otrzymała dy-
plom. Studiując, współpracowała z redakcją „dziennika Polskiego"
i „Życia Lubelskiego", gdzie zamieszczała swoje rysunki.

48. Danuta BBOOgguuSSZZEEWWSSMM--ccHHllEEBBOOWWSSMM
(1921-2013)
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POeTA
Pastel, papier, 73 x 54 cm, sygn. p.d.:1992 Stasys.
66..000000,,--

urodził się w Medinskaiai na Litwie. W roku 1973 ukończył Wileński In-
stytut Sztuk Pięknych, a od roku 1980 zamieszkał w Polsce. Malarz, gra-
[k i rysownik, eidrigevicius często używa techniki „suchej pasteli". Rysował
miedzy innymi dla „Polityki" „Literatury", "New york Timesa" tworzył
plakaty, ilustracje do książek (szczególnie bajek dziecięcych), ekslibrisy,
projekty scenogra[i, instalacje i kompozycje przestrzenne, maski, akcje
para teatralne. Niesłychanie popularny, zyskał uznanie fachowców, i pub-
liczności. dziecięce doświadczenia z litewskiej wioski przełożył na język
uniwersalnych symboli i metafor, stworzył własny styl. Przedstawia bajkowy,
tajemniczy świat zaludniony ludzikami o oczach z guzików. Jego [guratywną
sztukę cechuje atmosfera surrealizmu z akcentami ironii i groteski. Posługuje
się różnymi technikami: gwasz, olej, pastele, wykorzystuje rozmaite tech-
niki gra[czne. 

49. Stasys EEIIDDRRIIggEEVVIIccIIuuSS (ur. 1949)

BeZ TyTułu 
Pastel, papier, 73,5 x 53,5 cm, sygn. p.d.: 1992 Stasys.
66..000000,,--

50. Stasys EEIIDDRRIIggEEVVIIccIIuuSS (ur. 1949)
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BeZ TyTułu
Akryl, płyta pilśniowa, 23 x 23 cm, sygn. ołówkiem
p.d.: Winiarski l.d.: „systemy + (… nieczytelnie).
1100..000000,,--

urodził się w 1936 we Lwowie. Po ukończeniu w 1959 Poli-
techniki Warszawskiej, studiował malarstwo na warszawskiej
ASP, której dyplom otrzymał w 1966. W czasie studiów
uczestniczył w seminarium W. Porębskiego poświęconemu
związkom między nauką i sztuką. W 1965 sformułował
własny program poszukiwań artystycznych i zrealizował
pierwsza prace z cyklu: „Próby wizualnej prezentacji rozkła-
dów statystycznych", za którą otrzymał pierwszą nagrodę na
Sympozjum artystów i naukowców w Puławach (1966). Brał
udział w wielu prestiżowych wystawach, między innymi: Bien-
nale w Sao Paulo (1969), Biennale des Konstruktivismus w
Norymberdze (1969 i 1971), „konstrukcja w procesie", w
łodzi (1981) i Monachium (1985), „Reductivismus", w
Wiedniu (1992). uczestniczył też w ruchu neokonstruktywis-
tycznym J. Bluma-Kwiatkowskiego. W 1981 objął prowadze-
nie pracowni malarstwa w architekturze i urbanistyce na
warszawskiej ASP, której był przez dwie kadencje prorektorem
a od 1990 roku profesorem.

52. Ryszard WWIInnIIAARRSSKKII (1936-2006)

MARTWA NATuV
Olej, płótno, 55,5 x 55,5 cm, sygn. p.d.:Wł. Kunz.
22..770000,,--

urodził się w dąbrowie Tarnowskiej. Studia na Wydziale
Malarstwa ASP w Krakowie w latach 1948-54. dyplom
otrzymał w pracowni Hanny Rudzkiej-Cybis. W latach 1953-
1996 pracował jako pedagog w macierzystej uczelni. 1980-86
i 1993-96 był jej rektorem.Pod koniec lat 50. wystawiał z
grupą MARg. Od 1966 członek Komitetu Organizacyjnego
Międzynarodowego Biennale gra[ki w Krakowie, w tej i na-
stępnej dekadzie znany był głównie z kompozycji litogra[cz-
nych łączonych z collage’em i rysunkiem.

51. Włodzimierz KKuunnZZ (1926-2002)
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MANeKIN 
Olej, płótno, 40,5 x 51 cm, niesygn. Na odwrocie naklejka odręcznie: Kazimierz Mikulski, Manekin.
Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz Mikulski – Wczesne prace, desa 14.04 – 4.05.2016 r.
4455..000000,,--

Kazimierz MIKuLSKI (1918-1998). W latach 1939 – 40  studiował w krakowskiej ASP, następnie przekształconej w  latach 1940 – 43 w Staatliche Kusntgewerbeschule, w pra-
cowni K. Sichulskiego i F. Pautscha. W latach 1945-46 odbył studia aktorskie i reżyserskie w Studio dramatycznym przy Starym Teatrze w Krakowie. Od 1957 roku członek grupy
Krakowskiej. Od 1956 roku współpracował z teatrem T. Kantora Cricot II. W latach 1940 – 1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny w Teatrze Lalki i Maski „groteska”
w Krakowie. Był malarzem, aktorem, scenografem, zajmował się ilustracjami m.in. do książki L.J. Kerna „Ferdynand Wspaniały”.

53. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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BeZ TyTułu
Olej, tektura, 107,3 x 71,4 cm, niesygn. Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz Mikulski
– Wczesne prace, desa 14.04 – 4.05.2016 r.
6600..000000,,--

W 1948 roku Kazimierz Mikulski namalował cykl surrealistycznych obrazów, które eksponowane były na I Wystawie Sztuki
Nowoczesnej w krakowskim Pałacu Sztuki. Obrazy z tego cyklu oglądać dziś można w Muzeum Narodowym w Krakowie,
Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Sztuki w łodzi.

54. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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Bez tytułu, olej, tektura, 107,6 x 71,8 cm, niesygn. Reprodukowany w katalogu wystawy: Kazimierz
Mikulski – Wczesne prace, desa 14.04 – 4.05.2016 r.
6600..000000,,--

55. Kazimierz mmIIKKuullSSKKII (1918-1998)
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dRZeWO ŻyCIA
gwasz, papier, 64,5 x 49 cm, sygn. p.d.: J. Kraupe, l.d.: „drzewo życia” 1992.
11..330000,,--

W 1938 roku rozpoczęła studia w ASP w Krakowie u P. dadleza i K. Sichulskiego. W la-
tach 1940-1942 kontynuowała naukę na studiach w Kunstgewerbeschule u F. Pautscha, a
w 1945 roku wróciła na studia na ASP w Krakowie do pracowni m.in. u e. eibischa, W.
Taranczewskiego i A. Jurkiewicza. Od 1948 roku nauczała malarstwa sztalugowego i mo-
numentalnego. Była współzałożycielką Teatru Konspiracyjnego Tadeusza Kantora. Nale-
żała do grupy Młodych Plastyków, a obecnie jest członkiem II grupy Krakowskiej.
Otrzymała wiele nagród m.in. Nagrodę I stopnia MkiS (1984), Nagrodę im. Witolda
Wojtkiewicza i Nagrodę Miasta Krakowa (1997). Jej obrazy można oglądać w kolekcjach
m.in. w Muzeum Narodowego w Warszawie, Wrocławia, Krakowa i Szczecina.

57. janina KKLLuuPPEE--śśWWIIDDEERRSSMM (1921 -2016) 

AKT
Tusz, papier, 32x22,5 cm, sygn. l.g.: Jerzy Nowosielski 96.
22..880000,,--

58. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011) 

głOWA
Tusz, papier, 32 x 22 cm, sygn. l.g.: Jerzy Nowosielski 96.
22..770000,,--

urodził się w Krakowie. W 1940 rozpoczął studia w krakowskiej Kunstgewerbeschule. Od
1944 członek Polskiej Akademii umiejętności. Członek grupy Młodych Plastyków i grupy
Krakowskiej. W latach 1976-1992 profesor ASP w Krakowie. Malarz, rysownik, sceno-
graf, twórca kompozycji [guralnych, martwych natur, aktów, pejzaży i obrazów sakralnych,
w których łączy elementy nowoczesne z wpływami sztuki bizantyjskiej (Podwójny portret,
Toaleta, Martwa natura fantastyczna); jego niepowtarzalny styl charakteryzuje się stoso-
waniem płaskiego układu barwnych plam obwiedzionych czystą linią konturu i syntetyzują-
cym widzeniem codzienności; ikoniczność jego malarstwa o tematyce sakralnej polega na
przywołaniu mistyki ruskich lub bizantyjskich ikon oraz na geometrycznych podziałach
wyodrębniających centrum i pobocze kompozycji. Jest autorem licznych polichromii w kościo-
łach (m.in. w kościoła św. ducha w Nowych Tychach, kościoła w Wesołej koło Warszawy, cerkwi
w Lourdes we Francji) oraz ikonostazów (np. w cerkwi Zaśnięcia Matki Bożej w Krakowie);
Kraków-Azory, 1978, kościół św. ducha w Tychach), ikonostas cerkwi prawosławnej w Kra-
kowie (1972). Ponadto prace w licznych zbiorach muzealnych w Polsce i w kolekcjach pry-
watnych (uSA, Kanada, Francja, Niemcy).

56. jerzy nnOOWWOOSSIIEEllSSKKII (1923-2011) 
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HAReNdA kładka nad potokiem 1998
Pastel, papier, 51 x 46 cm, sygn. p.d.: Szancenbach.
44..330000,,--

61. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998)

PeJZAŻ
Pastel, papier, 47 x 30,5 cm, sygn. p.d.: Szancenbach.
33..770000,,--

Syn lekarza dr Jana Szancenbacha, jeńca obozu w Starobielsku zamordowanego w 1940 r.
prawdopodobnie w Charkowie i Marii Skłodowskiej-Szancenbachowej, artystki malarki,
uczennicy Olgi Boznańskiej. W latach 1940-1942 studiowała w Kunstgewerbeschule w Kra-
kowie u S. Kamockiego, J. Mehoffera, A. Jurkiewicza. W latach 1942-1945 sam doskonalił
swoje umiejętności. Naukę kontynuował w latach 1945-1948 w ASP u W. Weissa, e. eibischa
i L. gradowskiego - dyplom otrzymał w 1952r. Od 1972r. prowadził własną pracownię
na Wydziale Malarstwa. W latach 1987-1993 był rektorem ASP w Krakowie, a w 1986 r.
został mianowany profesorem. Malował głownie sceny rodzajowe, pejzaże, martwe natury
i portrety. Zajmował się także malarstwem monumentalnym., gra[ką projektową i [lmem
rysunkowym. Jego obrazy są radosne, pełne życia i światła. Prace tego artysty można oglą-
dać we wszystkich dużych muzeach w Polsce oraz w Moskwie i Florencji w Muzeum
uffizi. Brał udział w ponad 400 wystawach zbiorowych w Polsce, europie i Japonii. Miał
około 50 wystaw indywidualnych w Polsce, Wielkiej Brytanii, Austrii, Szwecji, Niemczech.
W 1996 r. miał w Poznaniu wystawę retrospektywną przygotowaną przez ABC gallery
w ramach cyklu „Mistrzowie polskiego malarstwa współczesnego". W listopadzie 2003 r.
miał dużą wystawę retrospektywną w Państwowej galerii Sztuki w Sopocie (we współ-
pracy z poznańską ABC gallery).

60. jan SSZZAAnnccEEnnBBAAccHH (1928-1998)

PeJZAŻ 
Tusz, papier, 41 x 54 cm, sygn. p. śr. Rzepiński.
11..225500,,--

Malarz, gra[k, uczeń Z. Pronaszki i A. Fedkowicza w Wolnej Szkole Malarstwa L. Mehofferowej
i krakowskiej ASP w pracowni W. Weissa, F. Kowarskiego, J. Pankiewicza. Studia uzupełniał
w Paryżu, gdzie dwukrotnie wystawiał na Salonie Jesiennym. Po powrocie do Krakowa zwią-
zał się z ugrupowaniem Zwornik. W 1936 wspólnie z J. Jaremą założył szkołę malarstwa im.
A. gierymskiego w Katowicach. Po wojnie był profesorem krakowskiej ASP i czterokrotnie rek-
torem tej uczelni. Wiele podróżował, m.in. do Włoch, Francji, Holandii, grecji i Hiszpanii. Brał
udział w licznych wystawach w kraju i za granicą (Nowy Jork, Bruksela, Wenecja, Tokio). Jest
jednym z najwybitniejszych polskich kolorystów, poza malarstwem sztalugowym uprawiał ry-
sunek i gra[kę. Malował pejzaże, martwe natury, wiele miejsca poświęcił aktom.

59. czesław RRZZEEPPIIńńSSKKII (1905-1995)
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IMAge #10
Akryl, papier, 19,5 x 27 cm, sygn. l.d.: Zacharow 2001.
990000,,--

Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, dyplom 1979.
Wyjechał z Polski do Stanów Zjednoczonych w 1981. Na stale mieszka i pracuje
w Nowym Jorku. Zajmuje się głownie malarstwem, ilustracją książkową i pra-
sową, współpracuje z redakcjami wielu dzienników i czasopism, miedzy innymi z:
Time, Xe New york Times, Business week, Newsweek, Xe atlantic monthly, Od
1997 roku jest wykładowca malarstwa w the cooper union ce new york, Od 1976
roku wystawy indywidualne w Krakowie (1976, 1997, 1978, 2000), Chiago
(2000) i w Nowym Jorku (wielokrotnie od 1983) bierze udział w wystawach
zbiorowych w uSA, Kanadzie oraz europie. Wystawa retrospektywna ilustracja
1984-2008- Nowy york, prezentowana była w muzeum karykatury w Warszawie.

64. m. christopher ZZAAccHHAARROOWW (ur. 1954)

OdBICIe
Akwarela, papier, 39 x 23,5 cm, sygn. p.d.: Be…1998.
11..330000,,--

62. Vantzislav PPIIRRIIAAnnKKOOVV (ur. 1971)

TWARZ
Technika mieszana, papier, 68 x 47,5 cm, sygn. l.d.: Ventzi oraz na odwrocie
Venzi’98.
11..330000,,--

Ventzislav Piriankov jest artystą, który inspiruje się ikoną. Wychował się w prawosławnej Bułgarii i za-
wsze fascynował się sztuką bizantyjską w architekturze i wystroju cerkwi. A sercem każdej cerkwi są
właśnie ikony. Niezmiennie przyciągają one pięknem, dostojeństwem i warsztatem. do dziś jednym z naj-
bardziej podziwianych motywów i elementów w obrazach Piriankova pozostają oczy.
W czasach reżimu komunistycznego w prywatnym kręgu sztuka tworzenia ikony pozostawała żywa,
mimo iż religia o[cjalnie była zakazana. Malarstwo Piriankova wymyka się jednoznacznym ocenom.
Te prace intrygują, zmuszają do zastanowienia i szukania odpowiedzi na odwieczne pytanie o [lozo-
[ę bytu. Carski przepych złota, czerwieni i sza[ru podkreśla a[rmację życia, szarości zwracają uwagę
na jego ulotność. To właśnie dzięki tym obrazom w 2000 roku Piriankov w gorzowie Wielkopolskim
wygrywa Biennale Sztuki Sakralnej. Natomiast w 2007 na Biennale Sztuki Współczesnej we Florencji
nagrodę otrzymuje jego monumentalny dyptyk „Presence”.

63. Vantzislav PPIIRRIIAAnnKKOOVV (ur. 1971)
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KWIATy
Akwarela, tusz, papier, 48,5 x 33 cm, sygn. p.d.: d.L.
Kluza 1958.
11..990000,,--

Studiowała w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1946-
1952 pod kierunkiem prof. Zbigniewa Pronaszki i Zygmunta Radnickiego.
Od samego początku jej twórczość była autonomiczna i nie związana z
modnymi kierunkami i trendami. Aktywnie uczestniczy w ruchu wysta-
wienniczym od 1952 roku. Brała udział we wszystkich okręgowych wysta-
wach w Krakowie, ogólnopolskich pokazach malarstwa i gra[ki oraz
ogromnej liczbie reprezentacyjnych wystaw sztuki polskiej na całym świe-
cie. W 1955 roku uczestniczyła w głośnej pokoleniowej wystawie ARSe-
NAł w Warszawie. Reprezentowała Polskę na Biennale Sztuki w São
Paulo w 1969 i na Biennale Sztuki w Wenecji w 1984 roku. Brała udział
w licznych edycjach Międzynarodowego Biennale gra[ki w Ljubljanie,
Lugano, Fredrikstad, Oslo, Tokio, Ibizie oraz we wszystkich wystawach
Międzynarodowego Biennale gra[ki w Krakowie. dorobek twórczy prezen-
towała na ponad 50 wystawach indywidualnych. Prace danuty Leszczyńskiej-
Kluzy znajdują się w niezliczonych kolekcjach prywatnych w kraju i za
granicą oraz w zbiorach wielu muzeów i galerii. 

66. Danuta llEESSZZccZZYYńńSSMM--KKlluuZZAA (ur. 1926)

MIASTO
Olej, płótno, 69 x 49 cm, sygn. l.d.: Waniek.
66..000000,,--

urodzony w ustrzykach nad Strwiążem. Malarz, gra[k, rysownik. Stu-
diował w latach 1926-36 w krakowskiej ASP u W. Jarockiego, T. Axento-
wicza, F. Pautscha, I. Pieńkowskiego, K. Frycza, J. Wojnarskiego. Członek
I grupy Krakowskiej. Liczne wystawy indywidualne i zbiorowe. Jego prace
znajdują się m.in. w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, Warszawie,
Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w łodzi oraz w kolekcjach pry-
watnych w Polsce i świecie.

65. Eugeniusz WWAAnnIIEEKK (1906-2009)
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CyRK
Olej, płótno, 60 x 73 cm, sygn. i dat. p.g.: Pałka W. 2013.
2255..000000,,--

Studiował w krakowskiej ASP w pracowniach e. eibischa, J. Fedkowicza
i W. Taranczewskiego. dyplom otrzymał w 1953 roku. Brał udział w Wy-
stawie Młodej Plastyki w Arsenale w 1955 roku. Był członkiem stowarzy-
szenia „Arkat" w Katowicach. W 1997 roku otrzymał pierwsze miejsce za
obraz „Teatr" w Ogólnopolskim Konkursie na dzieło Malarskie pod aus-
picjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prace w zbiorach Muzeum
Narodowego we Wrocławiu, Muzeum śląskim w Katowicach, galerii
Sztuki „Zachęta" w Warszawie oraz kolekcjach prywatnych w Niemczech,
Anglii, Szwecji, Holandii, uSA, Francji.

67. Witold PPAAłłMM (1928-2013)

KOBIeTA ZA PAVWANeM
Olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. l.g.: Barbara Pałka-Winek
2015 r.
1122..000000,,--

Barbara Pałka-Winek (ur. 1958). Studia w Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie na Wydziale Malarstwa w pracowniach profesorów: J. Szan-
cenbacha, T. Brzozowskiego i Wł. Buczka. dyplom w roku 1983. Wysta-
wiała w Paryżu, Londynie i Nowym Jorku. Brała udział w Biennale we
Florencji, London Biennale, Tokyo Biennale.

68. Barbara PPAAłłMM--WWIInnEEKK (ur. 1958)
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PORTReT KOBIeTy
Akryl, płótno, 139,5 x 80 cm, sygn. na odwrocie.
1122..550000,,--

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 zaintereso-
wanie portretem, który stał się głównym tematem jego twórczości.

69. Roman ZZAAKKRRZZEEWWSSKKII (1955-2014)

WSPOMNIeNIe MAMy
Akryl, płyta pilśniowa, 69,5 x 49 cm, sygn. p.d.: H. Podgórska-
dutka 2014.
11..990000,,--

Skrzypaczka, poetka, malarka i pedagog. Studiowała w Akademii Muzycznej w Krako-
wie (skrzypce) i uniwersytecie Jagiellońskim (muzykologię) oraz prywatnie u Hanny
Rudzkiej-Cybisowej.

70. Halina PPOODDggóóRRSSMM--DDuuttMM (ur. 1947)
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KWAdRygA Z SAN MARCO
Olej, płótno, 26 x 32 cm, sygn. p.d:. IwB 2016.
11..660000,,--

Mieszka w Krakowie. Maluje w Krakowie i w Wiedniu. Studiował
[lozo[e klasyczną na uniwersytecie Jagiellońskim oraz konserwacje
zabytków na uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Brał
udział w trzech wyprawach polarnych. uprawia rzeźbę, malarstwo,
rysunek. Pisze wiersze i prozę. do tej pory urządził kilkadziesiąt wy-
staw indywidualnych i brał udział w wielu zbiorowych. Jego prace
znajdują się w Polsce, Francji, Niemczech, Belgii, Holandii, uSA,
Austrii, Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii. Został wyróżniony w XIX
i XX Premio Firenze. Jest członkiem ZASP, IAA i AIAP.

72. Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

euRIdICe OR WSSANdV
Olej, metal, płótno, 20 x 20 cm, sygn. p.g.: IwB 2016.
11..660000,,--

73. Iwo BBIIRRKKEEnnmmAAjjEERR (ur. 1955)

dZIeWCZyNA Z BuRSZTyNeM
Olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: Mira 2007-08.
22..880000,,--

urodzona w Krakowie. Studia na ASP w Krakowie, Wydział gra[ki.
dyplom w 1984 r. w pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem prof.
Andrzeja Pietscha i litogra[i pod kierunkiem prof. Włodzimierza
Kunza. W 1994 studia podyplomowe z zakresu konserwacji Archi-
tektury na wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Członek
ZPAP i SMTg. uprawia malarstwo, rysunek i gra[kę.

71. mira SSKKOOccZZEEKK--WWOOjjnnIIccMM (ur. 1959)
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KOMPOZyCJA FIguVLNA
Tusz, papier, 32 x 23,7 cm, sygn. p.d.: Ryszard Opalińki 2010
April eltmann.
33..220000,,--

Studiował w ASP Krakowie u prof. Czesława Rzepińskiego. uprawia głównie
rysunek. Wystawia w Polsce i całym świecie. Obecnie mieszka i pracuje w Nie-
mczech.

74. Ryszard OOPPAAllIIńńSSKKII (ur. 1947)

KOMPOZyCJA FIguVLNA
Tusz, tempera, 30,5 x 23,2 cm, sygn. p.d.: Ryszard Opalińki
1992 eltmann 10 Januar, l.g.: R. Opaliński 1992 eltmann 10
Januar.
33..220000,,--

75. Ryszard OOPPAAllIIńńSSKKII (ur. 1947)

SuNSeT
Olej, technika mieszana, płótno, 30 x 30 cm, sygn. p.d.:HN.
11..000000,,--

Malarka, ilustratorka, architekt wnętrz. ukończyła Krakowską Akademię
Sztuk Pięknych w 1983 roku. Prezentuje swoje malarstwo w Polsce i za grani-
cami. Ma w dorobku kilkanaście wystaw indywidualnych i udział w ponad 30
wystawach zbiorowych. Stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1985 r.
Członek Związku Polskich Artystów Plastyków. Prace znajdują się w zbiorach
prywatnych w kraju i zagranicą (m.in. Niemczech, Francji, Belgii, uSA oraz
Kanadzie).

76. Ewa HHOOPPPPEE--nnOOWWIIccMM (ur. 1958)
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SNAKe
Olej, płótno, 130 x 95 cm, sygn. p.d.: Korczowski.
1111..000000,,--

77. Bogdan KKOORRccZZOOWWSSKKII  (ur. 1954)

BeZ TyTułu
Olej, karton, 68,5 x 48 cm, sygn. p.d.: H. Burzec’96.
11..000000,,--

78. Henryk BBuuRRZZEEcc (1915-2005)
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ePITAFIuM II
drzeworyt, 71 x 50 cm, sygn. p.d.: Wójtowicz 63. Stan
do konserwacji.
11..220000,,--

79. Stanisław WWóójjttOOWWIIccZZ (1920-1991)

MILCZeNIe
Linoryt, 70,5 x 53 cm, sygn. p.d.: W.Krzywobłocki, l.d.:
2/10 1968, środek; „Milczenie”.
550000,,--

Studiował w ASP w Krakowie. dyplom otrzymał w 1965r. upra-
wia gra[kę artystyczną. Jest laureatem wielu nagród w konkursach
na najlepsze gra[ki miesiąca urządzanych w Krakowie oraz na-
grody Ministra Spraw Zagranicznych na IV Międzynarodowym
Biennale gra[ki w Krakowie, nagrody specjalnej na VI MBg w
Krakowie i na V Międzynarodowym Biennale gra[ki w Lublinie.

80. Wojciech KKRRZZYYWWOOBBłłOOccKKII (ur. 1938)
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PASTuCH
drzeworyt, papier, 64 x 49 cm, sygn. Pastuch I Panek
1960.
22..550000,,--

Studia rozpoczął w 1937 r. w Instytucie Sztuk Plastycz-
nych w Krakowie na Wydziale gra[ki pod kierunkiem
Andrzeja Jurkiewicza i Władysława Jarockiego. W czasie
okupacji kontynuował studia w Kunstgewerbeschule (do
1942). Po wojnie w latach 1945-48 kontynuował naukę
na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie u eugeniusza
eibischa i Zbigniewa Pronaszki. uprawiał gra[kę, ma-
larstwo i drzeworyt, w którym osiągnął prawdziwe mist-
rzostwo. W latach 60-tych powstały najsłynniejsze cykle
drzeworytnicze: Autoportrety, Kobiety obłąkane, Pastu-
chy, Pasterki, Latawce, Chorągwie, i Próby portretów Jó-
zefa gielniaka. Olejne autoportrety zostały pokazane na
wystawie Polaków portret własny w 1979 r. W 1983 r.
powstają ostatnie drzeworyty. Artysta maluje pastelami,
rysuje wykonuje akwaforty. Był członkiem międzynaro-
dowych stowarzyszeń twórczych m.in.: XyLON. Wielo-
krotnie wystawiany i nagradzany – Złoty Medal na
Międzynarodowym Triennale gra[ki w New delhi
1971, Nagroda im. Jana Cybisa 1988 r. Prace w zbio-
rach muzealnych w Polsce, uSA, Japonii, Wielkiej Bryta-
nii a także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

82. jerzy PPAAnnEEKK (1918-2001)

ROWeRZySTA
Akwaforta, 19 x 24,5 cm, sygn. p.d.: Mieczysław Wej-
man 1970, l.d.: „Rowerzysta” XII a, epr.d’art.
11..660000,,--

Studiował w ASP w Krakowie i Warszawie. uprawiał gra[kę
warsztatową i malarstwo. Członek grupy „9 gra[ków". Brał udział
w licznych wystawach, ma na swoim koncie 25 wystaw w różnych
miastach europy. Przez wiele lat był rektorem w ASP w Krakowie.
Zdobył wiele nagród m.in.: na IV Międzynarodowym Biennale gra-
[ki w Lublanie; Nagrodę Krytyki na wystawie „Współczesna gra[ka
polska" w essen; nagrodę na I Międzynarodowym Biennale gra[ki
w Krakowie; nagrodę na Międzynarodowym Biennale „Sport w
sztuce" zorganizowanym w Madrycie. Jest laureatem Nagrody Mi-
nistra Kultury i Sztuki oraz Nagrody Państwowej.

81. mieczysław WWEEjjmmAAnn (1912-1997)
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Skład: dzbanek, mlecznik, cukiernica, 3 [liżanki ze spodkami i talerzykami deserowymi; porcelana, wzór turecki, złocenie. sygn. wyciskiem Ć w trójkącie, na-
szkliwnie: Ćmielów, nr 905, oraz sygnaturą sklepu: W. Krokowski, Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 26. Ok. 1930 r. 
11..550000,,--

„Na rogu Jagiellońskiej i Kościuszki, naprzeciw kapliczki szwedzkiej, mieścił się okazały magazyn Wojciecha Krokowskiego z delikatną, kruchą porcelaną, ozdobnym szkłem i fajansem […]” Leszek
Migrała „ulica Jagiellońska w Nowym Sączu od końca xix wieku do 1945 roku – mieszkańcy i zabudowa” Nowy sącz 2012, Biblioteka „Rocznika Sądeckiego” str. 5. 

83. SERWIS DO HERBAtY

POPIeRSIe MłOdeJ KOBIeTy
Brąz, alabaster, sygn.: na podstawie: R. Schnauder, Niemcy XX
w. 
33..440000,,--

Richard georg Schnauder (1886-1956). Rzeźbiarz, syn Reinhardta Schnaudera
również twórcy rzeźb. Związany był ze środowiskiem drezdeńskim, gdzie ukończył
Akademię Sztuk Pięknych oraz Paryżem, gdzie studiował na École des Beaux-
Arts, odbywał również podróże do m.in. do Rzymu. 

84. Richard georg SSccHHnnAAuuDDEERR (1886-1956)
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Trójramienny, sześcioświecowy, metal srebrzony, sygn.
podstawa: georg Richmond Collis & Co, Birmin-
gham, ok 1836-1845, wys. 70 cm.
1144..000000,,--

Na podstawie, w płycinach inskrypcja: „Presented to William Ben-
ni^ Captain of the dudley Troop of the Queen’s Own Regiment of
Worcestershire yeomanry Cavalry by the Members of the Troop to
mark their sense of the efficient manner which he has discharged his
duties and for his estimable conduct in the command of it since its for-
mation in 1832. A.d. MdCCCXLVI”; herb rodu Benni^ z mot-
tem IRReVOCABILe (łac. nieodwołalne); herb miasta
Kidderminster z inskrypcją „deo juvante arte et industria \oret” (Z
Bożą pomocą sztuka i przemysł rozkwita) oraz napisem: Worce-
stershire yeomanry Cavalry, Queen’s Own.
Worcestershire yeomanry Cavalry (ochotnicza kawaleria chłopska)
założona została pod koniec XVIII wieku i miała służyć obronie
kraju w przypadku inwazji ]ancuskiej oraz wewnętrznych niepoko-
jów społecznych. Zagrożenie ze strony Francji oddaliło się wraz z
podpisaniem traktatu pokojowego w 1802 roku, a po klęsce Napo-
leona pod Waterloo zniknęło zupełnie. Worcestershire yeomanry
Cavalryzostała rozwiązana dopiero w 1827 roku, ale na początku
lat 30. ponownie utworzona w odpowiedzi na niepokoje społeczne,
które zaczęły narastać po reformie agrarnej i wprowadzeniu maszyn
w rolnictwie.

86. MnDElABR 

dwurzędowy, ośmioramienny, dziewięcioświecowy, metal po-
srebrzany, wys. 82 cm, niesygnowany, Anglia XIX w.
1188..000000,,--  

85. MnDElABR
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ARCHANIOł MICHAł I LuBOW
Tempera, deska, 35,5 x 31,5 cm, Rosja 2 poł. XIX w. 
1122..550000,,--

Po lewej stronie sceny Michał Archanioł, w zbroi, z mieczem w ręku, po
prawej św. Lubow. W zwieńczeniu wyobrażenie Trójcy świętej. Całość
przedstawiona jest na charakterystycznym złotym tle, będącym symbo-
lem świętości i obwiedziona bordiurą ze złotym stylizowanym ornamen-
tem roślinnym, przerywanym w narożnikach kompozycją kwiatową. 

87. IIKKOOnnAA

PVZdNIKI
Tempera, deska, złocenia, 88 x 69,2 cm, Rosja XIX w.
1155..000000,,--

Scena centralna przedstawia Zstąpienie Chrystusa do Otchłani (Anastasis),
wokół niej sceny związane z życiem Marii i Jezusa: Narodziny Matki Boskiej,
Wprowadzenie Marii do świątyni, Zwiastowanie, Narodziny Chrystusa,
O[arowanie Chrystusa w świątyni, Chrzest w Jordanie, Wjazd do Jerozo-
limy, Przemienienie na górze Tabor, Wniebowstąpienie, Trójca święta,
Zaśnięcie Marii, Podniesienie Krzyża.

88. IIKKOOnnAA
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PANTOKVTOR
Tempera, deska z kowczegiem, 31 x 26,5 cm, Rosja Moskwa
XVIII w.
99..550000,,--

grecka nazwa Pantokrator oznacza panującego nad całym światem. Chrystus uka-
zany jest w półpostaci, z prawą ręką uniesioną w geście błogosławieństwa, w lewej
trzyma księgę na której wypisany jest tekst ewangelii. W nimbie otaczającym głowę
Zbawiciela widnieją greckie litery: ΩΟΝ, symbolizujące słowa „Ten, który jest”.
Przedstawienie znajduje się we wgłębieniu deski zwanym kowczegiem. Powyższy wi-
zerunek Chrystusa należy do tradycji prawdziwych portretów - reprezentacji wciele-
nia Słowa Bożego. 

89. IIKKOOnnAA

deeSIS
Tempera, deska zamknięta łukiem,101,5 x 67 cm, Rosja, 2 poł.
XIX w.
1111..000000,,--

Przedstawienie deesis zwane trimforionem, nazwa ta pochodzi od przedstawienia
trzech osób świętych: Chrystusa jako Najwyższego Sędziego, na tronie z ewange-
liarzem z napisem Alfa i Omega, który stopy opiera na sera[nie. Po jego prawej
Matka Boża, po lewej św. Jan Prodromos w pozach orędowników. Ikony tego typu
umieszczane były zazwyczaj jako środkowa część rzędu deesis w ikonostasie.

90. IIKKOOnnAA
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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  66  ddoo  1100  cczzeerrwwccaa 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):Zygmunt AJDUKIEWICZ (1861-1917), Portret mężczyzny, poz. 31, (fragment).
Na okładce (tył): LNDElAbr, poz. 85.

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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