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M A L A R S T W O ,  G R A F I K A ,  F O T O G R A F I A ,
R Z E M I O S Ł O  A R T Y S T Y C Z N E

11 MAJA 2019
GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ BWA

KATOWICE, Al. W. KORFANTEGO 6
GODZ. 16:00

Zapraszamy na wystawę przedaukcyjną
w salonie Desy w Katowicach przy ul. Mariackiej 5

czynną w dniach od 6 do 10 maja w godz. 10.30 – 18.00
oraz w dniu aukcji w godz. 10.00 – 13.00



R E G U L A M I N  A U K C J I 

Ogólne warunki aukcji

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

własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących - 
zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnymi od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu, cena minimalna stanowi tajemnicę 
handlową.

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

5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15 % oraz opata do 5% z tytułu 
droit de suite.  Opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej. 

I 

1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę zwaną 
„Aukcjonerem”, która działa 
w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o.

2. Aukcjoner określa postapienie 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 obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne 

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

II 

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły Vadium w wysokości 700 zł i otrzymały 
tabliczkę zgłoszeniową.

2. DESA Sp. z o.o może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze 
zobowiązań w stosunku do DESA lub z innych istotnych przyczyn.

3. Osoby, które nie mogą być osobiście na aukcji mają możliwość po wpłaceniu Vadium:  
- 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.

III 

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni roboczych od  zakończenia aukcji i odebrać go na własny 
koszt. W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo naliczyć 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 Vadium stanowiące wówczas zadatek lub jego część.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Kupujacego  w momencie dokonania całej wpłaty.
4. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek Vadium i zadatku na rzecz organizatora. Niezależnie 

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

IV 

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 wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów maja prawo  pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod 

warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu  licytacji obiektu. 
4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na 

wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, 
określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

5. Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych 
osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 EUR.
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Paweł WRÓBEL (1913-1984)

Paweł WRÓBEL (1913-1984) Paweł WRÓBEL (1913-1984)

„Dwa światy”, 1983

akryl, płótno, 50 x 70 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1983 r.
Na odwrocie stempel i nalepka tyskiej firmy oprawiającej 
obrazy. Praca ofiarowana dziadkowi obecnej właścicielki przez 
Pawła Wróbla.

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków 
amatorów przy ZDK kopalni „Wieczorek”. W swoich obrazach 
przedstawiał pejzaże śląskie z charakterystycznymi hałdami, 
kominami, 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.

1.

3. 4.

„Targ”, 1970
akryl, płyta, 30 x 40 cm, sygn. p.d.: Wróbel P  1970 r.

„Za miastem”, 1970

akryl, płyta, 35 x 57 cm,
sygn. śr.d.: Wróbel P  1970 r.
Stan zachowania: dr ubytki warstwy malarskiej w partii hałdy.

7 800 zł

4 500 zł 5 000 zł

Paweł WRÓBEL (1913-1984)

„Gra w karty. Utopiec, diabeł i skarbnik”, 1983

akryl, płótno, 47 x 67 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1983 r.
Praca ofiarowana dziadkowi obecnej właścicielki przez Pawła 
Wróbla.

2. 6 500 zł
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Paweł WRÓBEL (1913-1984)

Eugeniusz KRAWCZUK (1958-1992) Eugeniusz KRAWCZUK (1958-1992)

„Przy straganie”, 1971
akryl, płótno naklejone na płytę, 50 x 60 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1971 r.(?)

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków koła plastyków amatorów przy 
ZDK kopalni „Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał pejzaże śląskie 
z charakterystycznymi hałdami kominami, 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.

5.

7. 8.

„Zaloty diabła”
olej, płyta, 80 x 69 cm, sygn. l.d.: E. Krawczuk
Na odwrocie autorski opis: Gliwice / Eug. Krawczuk / Zaloty diabła.

„Martwa natura”
olej, płyta, 49,5 x 70 cm, sygn. l.d.: E. Krawczuk

6 000 zł

1 600 zł 1 900 zł

Paweł WRÓBEL (1913-1984)

„Wesołe miasteczko”, 1975

akryl, płótno, 50 x 80 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1975 r.

Górnik, jeden z najaktywniejszych członków 
koła plastyków amatorów przy ZDK kopalni 
„Wieczorek”. W swoich obrazach przedstawiał 
pejzaże śląskie z charakterystycznymi 
hałdami kominami, 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.

6. 6 700 zł

9.

11.
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Ewald GAWLIK (1919-1993) Roman NOWOTARSKI (ur. 1932)9. 10.

„Dom”

akryl, płótno, 85 x 74,5 cm,
sygn. l.g.: Nowotarski.

Na odwrocie napis ołówkiem: DT 33/68, flamastrem: godło 
„Brzoza”, oraz drukowana nalepka BWA w Opolu z tekstem 
maszynowym: Roman Nowotarski /autor / Zabrze ul. Wolności 170 
/ Dom / 85 x 74,5 / Akryl – Pł.
*opłata droit de suite 

Malarz, scenograf, pedagog, w latach 1953-1959 studiował na 
Wydziale Grafiki w Katowicach krakowskiej ASP, uzyskując w 
1959 dyplom u B. Góreckiego i A. Raka. Jest profesorem ASP 
w Katowicach, gdzie prowadzi pracownię rysunku i malarstwa. 
Uczestniczy w wielu wystawach i konkursach ogólnopolskich, 
otrzymał liczne nagrody, m.in. złoty medal na Biennale Plakatu 
w Warszawie w 1974. Jest scenografem teatralnym i filmowym. 
Muzeum Historii Katowic wraz ze studentami i współpracownikami 
artysty z katowickiej ASP przygotowało wystawę „Hommage à 
Nowotarski”, zorganizowaną w 2013 w gmachu głównym muzeum.

11 000 zł 6 000 zł

„Niemowlęca melancholia”, 1978

olej, płótno, 70 x 49,5 cm,
sygn. l.d.: E. Gawlik / 1978.

Na odwrocie data kredą: 3 IX 89, oraz dwie nalepki autorskie z 
tekstem długopisem, pierwsza z dedykacją: „Kochanemu Wnukowi 
/ Filipkowi / w dniu pierwszych urodzin / od Dziadka Józefa i Babki 
Zenony”, druga nalepka: Tyt: „Niemowlęca Melancholia”/ Wym: 50 
x 70 cm / Tech: olej na płótnie / Wyk: Ewald Gawlik, 1978 r.
Na odwrocie ramy fragment drukowanej  nalepki: (Nr Sy)mbolu 
(tytuł długopisem nieczytelny). 
Praca ofiarowana przez Ewalda Gawlika, w kolekcji prywatnej od 
1989.

Bronisław KRAWCZUK (1935-1995) Leopold LEWICKI (1906-1973)11. 12.

„W drodze na roraty”, 1994
olej, płyta, 68,5 x 87 cm, sygn. p.d.: B. Krawczuk 1994

„Abstrakcja”

kredka, pastel, papier, 44 
x 31 cm,
sygn. p.d.: L. Lewicki.

Na odwrocie autorska 
dedykacja dla Bolesława 
Stawińskiego: Drogiemu 
przyjacielowi / Bolciowi 
na pamiątkę / Lelek 
Lewicki.
Praca ze zbiorów rodziny 
Bolesława Stawińskiego.

2 100 zł 1 350 zł
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Kazimierz MIKULSKI (1918-1998) Zdzisław STANEK (1925-1996)13. 14.

„Światłoformy III”, 1978
technika własna, 70 x 50 cm.
Na odwrocie drukowana nalepka Biura Wystaw Artystycznych 
w Katowicach z tekstem tuszem: Nr leg.  ZPAP 4077 / Zdzisław 
Stanek / Katowice ul. Drzymały 5/5 / Światłoformy III. / Technika 
własna / 70 x 50 cm / Rok 1978 / l.g. sygnatura: Z Stanek.
*opłata droit de suite 
  
Malarz związany z katowickim środowiskiem artystycznym, 
współzałożyciel Grupy St-53. Podobnie jak pozostałych członków 
Grupy St-53, fascynowała go twórczość i myśl teoretyczna 
Władysława Strzemińskiego. Początkowo inspirował się kubizmem, 
z czasem jego malarstwo rozwija się w kierunku abstrakcji, 
by znów powrócić do przedmiotu, któremu nadaje wręcz 
rzeźbiarską formę, modelując ją w drewnie i gipsie, i wzbogacając 
fakturę grubo nałożoną farbą. Artysta uczestniczył w licznych 
wystawach zbiorowych, miał wystawy indywidualne w Warszawie, 
Katowicach, Bytomiu i Szczecinie. Jego prace znajdują się m. in. 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Pomorza 
Zachodniego w Szczecinie, Muzeum w Toruniu, Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Sztokholmie.

44 000 zł 4 700 zł

„Mały bukiecik dla ukochanej”, 1978

olej, płótno, 55 x 47 cm.
Na odwrocie dedykacja autorska: „Mały bukiecik dla ukochanej” / 
Agnieszce / Balzac / KMikulski /  Hucisko 1978.
*opłata droit de suite

Malarz, aktor, scenograf, ilustrator, związany z krakowskim 
środowiskiem artystycznym. W latach 1939-40 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 Krakowie. Od 1957 roku członek Grupy 
Krakowskiej. Od 1956 roku współpracował z teatrem T. Kantora 
Cricot II.

Klaudiusz JĘDRUSIK (1928-1986) Klaudiusz JĘDRUSIK (1928-1986)15. 16.

„Pejzaż śląski”, 1977
olej, płótno, 65,5 x 92 cm, sygn. l.d.: Kl. Jędrusik 77
Na odwrocie autorski opis: Klaudiusz Jędrusik 77 / Pejzaż śląski.
*droit de suite

„Metamorfoza III”
olej, płótno, 65 x 81 cm, niesygnowany.
Na odwrocie na krośnie napis oł.: Klaudiusz Jędrusik 
„Metamorfoza III”. *droit de suite

2 700 zł 2 400 zł 19.
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Georg WICHMANN (1876-1944)

Stanisław KLIMOWSKI (1891-1982)

Max HANEMAN (1882-1943)

„Widok na Śnieżne Kotły w Karkonoszach”, 1925

olej, tektura, 51 x 70,5 cm,
sygn. l.d.: G. Wichmann / 25

Urodzony w Lwówku Śląskim niemiecki malarz-pejzażysta, 
uczeń Akademii Berlińskiej, związany z terenem Dolnego 
Śląska i Sudetów. Po studiach w Akademii Berlińskiej 
naukę kontynuował we Wrocławiu u Eduarda Kaempffera 
i C.E. Morgensterna, a następnie w Karlsruhe u Leopolda 
von Kalckreutha. Jako konserwator pracował w majątkach 
w Niemodlinie i Szydłowcu Śląskim. Od 1903 przebywał w 
Karkonoszach, początkowo w Gruszkowie koło Kowar, w 
1924 zamieszkał na stałe w Szklarskiej Porębie. Był jednym 
z założycieli Stowarzyszenia Artystów św. Łukasza. Malował 
górskie pejzaże, z upodobaniem przedstawiał Śnieżkę, 
posługując się swobodnymi, szerokimi pociągnięciami 
pędzla i nasyconymi barwami.

„Dolina Chochołowska”, 1936

olej, płótno, 65,5 x 98,5 cm,
sygn. l.d.: S. Klimowski / 1936

Na odwrocie drukowana nalepka Biura Wystaw 
Artystycznych w Katowicach z tekstem długopisem: 
Stanisław Klimowski / Katowice Teatralna 17 / „Dolina 
Chochołowska” 1937 (!) / olej 64 x 97.
Obraz po konserwacji.
*opłata droit de suite 

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach T. 
Axentowicza, J. Malczewskiego i K. Laszczki, żołnierz 
Legionów. Podróżował po Europie odwiedzając Austrię, 
Niemcy, Włochy i Francję. Mieszkał w Wiśniczu i 
od 1934 Zakopanem. W 1962 osiadł na stałe w 
Katowicach. Był wybitnym portrecistą, początkowo 
wyraźnie inspirując się twórczością Axentowicza. 
Malował pejzaże, martwe natury, wykonywał 
kompozycje religijne dla kościołów.

„Krokusy w Tatrach”
olej, tektura, 44,5 x 59,5cm,
sygn. p.d.: M. Hanman (!)
Na odwrocie autorski opis atramentem: Max Haneman / 
Krokusy / cena 120, oraz drukowana nalepka autorska: 
Bazar Artystyczny / Haneman / Zakopane / (skreślone) ul. 
J. Piłsudskiego 32 / obok hotelu „Morskie Oko” / (dopisane 
atramentem) Krupówki.

Malarz, pejzażysta tatrzański, uczeń krakowskiej ASP w 
pracowniach L. Wyczółkowskiego i T. Axentowicza, od 1916 
studiował w Warszawskiej SSP. Przed 1925 odbył podróż 
do Palestyny, z tego okresu pochodzą prace o tematyce 
bliskowschodniej. Po studiach osiadł w Zakopanem i związał 
się z zakopiańskim środowiskiem artystycznym, był aktywnym 
członkiem Towarzystwa Sztuka Podhalańska. Haneman 
prowadził na Krupówkach Bazar Artystyczny, w którym poza 
swoimi pracami sprzedawał materiały malarskie i zakopiańskie 
pamiątki. Zginął w warszawskim getcie w 1943.

17.

18.

19.

7 000 zł

4 800 zł

9 000 zł



8

Stanisław KAMOCKI (1875-1944)

„Przedwiośnie. Poronin”
olej, tektura, 50 x 69,5 cm,
sygn. l.d. : St Kamocki
Na odwrocie opis autorski: S. Kamocki / Przedwiośnie / Poronin.

Malarz i grafik, wybitny pejzażysta, jeden z najzdolniejszych uczniów Jana 
Stanisławskiego. W latach 1891-1900 kształcił się w krakowskiej ASP u F. Cynka, 
I. Jabłońskiego, J. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, J. Malczewskiego i J. 
Stanisławskiego (1897-1900).
Dwukrotnie przebywał na stypendium w Paryżu (1901/02, 1904/05), dwukrotnie 
odwiedził Włochy, podróżował po Niemczech i Szwajcarii. W czasie I wojny 
walczył w Legionach. Po wojnie był profesorem krakowskiej ASP, gdzie prowadził 
szkołę pejzażu. Pejzażu uczył też na Harendzie w Zakopanem. Był członkiem 
stowarzyszenia Sztuka, należał do Wiedeńskiej Secesji i Towarzystwa Sztuka 
Podhalańska. Brał udział w zagranicznych wystawach Sztuki, m.in. w Wiedniu, 
Budapeszcie, Wenecji, Berlinie. Malował zwykle w plenerze, do ulubionych 
motywów należały widoki podkrakowskich wsi, Tatry i Podhale. W okresie 
międzywojennym powstała seria martwych natur, w czasie II wojny krakowskie 
pejzaże. Artysta malował szerokimi, płaskimi pociągnięciami pędzla, gęsta, 
fakturowo kładziona farba nadawała obrazom swoisty materialny wymiar, 
stosował raczej ograniczoną gamę kolorów, szczególnie w okresie po I wojnie.

22. 12 000 zł

Zdzisław PRZEBINDOWSKI (1902-1986) Stanisław FRASIAK (1897-1950)23. 24.

„Spotkanie”, 
1931

olej, tektura,  
69 x 57 cm,
sygn. l.d.: S. 
Frasiak 1931
*opłata droit de 
suite 

4 200 zł 3 300 zł

„Pejzaż z drzewami”, 1951
olej, płótno, 49 x 59,5 cm,
sygn. p.d.: Z. Przebindowski 51
*opłata droit de suite 

Paweł STELLER (1895-1974) Paweł STELLER (1895-1974)20. 21.

„Górski potok. Szklarska Poręba”, 1947
akwarela, papier, 39 x 54 cm,
sygn. p.d.: P. Steller / Szklarska Poręba / 1947.
Na odwrocie napis niebieską kredką: AEWW / 10/X. 47
*opłata droit de suite 

2 400 zł 3 300 zł

„Pejzaż z okolic Wisły”, 
1927

akwarela, papier, 36,5 x 
26,5 cm,
sygn. p.d.: P. Steller  1927.
Na odwrocie autorski opis oł.: 
P. Steller  / Wisła 1927.
*opłata droit de suite 

27.

25.
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Alfons KARPIŃSKI (1875-1961)

„Żółte róże”
olej, tektura, 37,5 x 101 cm, sygn. p. śr.: A. Karpiński *opłata droit de suite 

27. 24 000 zł

Alfons KARPIŃSKI (1875-1961) Stanisław KLIMOWSKI (1891-1982)25. 26.

„Portret żony artysty z pieskiem”, 1921
olej, płótno, 134 x 85 cm,
sygn. p.g.: SKlimowski Wiśnicz III/1921
Obraz po konserwacji.
*opłata droit de suite 

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach T. Axentowicza, J. 
Malczewskiego i K. Laszczki, żołnierz Legionów. Podróżował po 
Europie odwiedzając Austrię, Niemcy, Włochy i Francję. Mieszkał 
w Wiśniczu i Zakopanem. W 1962 osiadł na stałe w Katowicach. 
Był wybitnym portrecistą, początkowo wyraźnie inspirując się 
twórczością Axentowicza. Malował pejzaże, martwe natury, 
wykonywał kompozycje religijne dla kościołów.

19 500 zł 10 000 zł

„Portret pani S. Siostra żony artysty”, ok. 1919
olej, płótno, 96,5 x 56 cm,
sygn. l.d.: A. Karpiński (rok nieczytelny).
Na odwrocie 2 nalepki, drukowana wypełniona tekstem 
atramentem: Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 
/ A. Karpiński 1919 / Portret siostry żony / olej / (podpis autora); 
druga nalepka z tekstem atramentem: A. Karpiński / Portret Pani S 
/ wł. pr. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. 
*opłata droit de suite 

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowni Wyczółkowskiego 
(1891-1895). Naukę kontynuował w Wiedniu, Monachium i w 
paryskiej Academie Colarossi. Członek Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka” i od 1907 wiedeńskiej secesji. Początkowo 
malował sceny rodzajowe, pejzaże, portrety, z czasem skupił 
się na martwych naturach i kwiatach. Martwe natury stanowią 
najliczniejszą i najbardziej znaną grupę tematyczną, w malowaniu 
kwiatów artysta osiągnął techniczne mistrzostwo. 
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Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)

„Beczki na plaży”

akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę, 34 x 50 cm,
sygn. p.d.: S. Jaxa
*opłata droit de suite 

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w 
Odessie. W latach 1882-1894 studiował w krakowskiej SSP u 
Cynka, Jabłońskiego i Łuszczkiewicza. Od 1894 kontynuował naukę 
w Szkole Rysunku i Malarstwa w Monachium. Po powrocie do kraju 
osiadł w Krakowie. Był członkiem warszawskiego TZSP. Najchętniej 
malował pejzaże, często nokturny, do jego ulubionych motywów 
należały widoki morskie. Uprawiał technikę olejną, w latach 
międzywojennych posługiwał się akwarelą, gwaszem i pastelem.

30. 3 800 zł

Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)

„Zima nad Bałtykiem”, 1931

akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę, 35 x 49,5 cm,
sygn. p.d.: S. Jaxa / 1931.

Na odwrocie numer niebieską kredką: 3151, oraz stempel: Jan 
Leśniak / Pracownia ram i oprawa obrazów / wszelkiego rodzaju / 
Kraków, Grodzka 15 (w sieni).
*opłata droit de suite 

31. 4 200 zł

Zofia ALBINOWSKA-MINKIEWICZOWA (1886-1971) Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983)28. 29.

 „Goździki w wazonie”
olej, sklejka, 29 x 37,5 cm, sygn. l.d.: Zofia Albinowska.
*opłata droit de suite 

„Kwiaty z Koszęcina II”
olej, tektura, 40 x 29,8 cm, sygn. p.g.: B. Stawiński.
Praca ze zbiorów rodziny artysty.

2 400 zł 3 300 zł

34.
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Julian FAŁAT (1853-1929)

Fryderyk PAUTSCH (1877-1950)

Erno ERB (1890-1943)

„Polowanie na niedźwiedzia”, 1908
akwarela, gwasz, kredka, papier naklejony na płótno, 48 x 127 cm, sygn. śr. d.: J. Fałat 908.
Na odwrocie tektury zabezpieczającej dwie nalepki: z drukowanym rokiem 1908 i numerem 186, oraz drukowana Towarzystwa Zachęty Sztuk 
Pięknych w Królestwie Polskim, wypełniona tekstem atramentem: Nr 11063 / Fałat / Juljan / akwarella (!) / Polowanie na niedźwiedzia / cena lub 
jego wartość 600 / Warszawa d. 13/4 908 r. Obraz nabyty przez ojca obecnych właścicieli w latach 70. XX w. Obraz po konserwacji.

„Pejzaż z Bolechowa w Galicji” 
olej, tektura, 21 x 30 cm,
sygn. p. d.: FPautsch

Podobna kompozycja - „Bolechów w Galicji”, ok. 1920, 
olej, tektura 21,5 x 30,5 cm, reprodukowana w: „Fryderyk 
Pautsch. Pejzaże i inne tematy”, red. ks. A.J. Nowobilski, 
Muzeum Archidiecezjalne Kardynała Karola Wojtyły w 
Krakowie, s. 67, poz. 33. 
*opłata droit de suite 

„Na targu”

olej, tektura, 34 x 47 cm,
sygn. l.d.: E Erb.
Obraz po konserwacji.

Malarz związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. 
Był niezwykle utalentowanym samoukiem, którego 
twórczość porównywano z malarstwem Maksa 
Liebermanna. Jego kompozycje olejne o charakterystycznej 
grubej fakturze, malowane swobodnymi pociągnięciami 
pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy rodzajowe 
z kobietami na targu, ukraińskie typy ludowe, martwe 
natury.

32.

33.

34.

55 000 zł

5 300 zł

9 500 zł
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Czesław WASILEWSKI (Ignacy ZYGMUNTOWICZ) (1875-1947)

„Zima. Polowanie na łosia”

olej, płótno, 49 x 78 cm,
sygn. p.d.: Cz. Wasilewski

Obraz nabyty przez rodziców obecnych właścicieli 
w latach 1960-1970.

Był popularnym w okresie międzywojennym malarzem samoukiem. 
Tworzył obrazy o tematyce rodzajowej inspirowane malarstwem 
Brandta, Chełmońskiego i Kossaków. Malował zaprzęgi, kuligi, 
polowania, ułanów. Właściwe nazwisko to Czesław Wasilewski, 
artysta w latach międzywojennych swoje prace sygnował także 
„Zygmuntowicz”, stawiając przed nazwiskiem inicjał I. lub F.

37. 13 500 zł

Zygmunt ROZWADOWSKI (1870-1950)

„Sanie przed dworem”

akwarela, karton naklejony na  tekturę, 34 x 49 cm,
sygn. l.d.: Z. Rozwadowski.

Na odwrocie opinia dr. Jana Lankaua, zaprzysiężonego biegłego 
sądowego w zakresie dzieł sztuki, Kraków, dnia 22. 08. 1957.
Obraz nabyty przez rodziców obecnych właścicieli w latach 1960-
1970 w P.P. DESA. Na odwrocie fragment drukowanej nalepki: P.P. 
„DESA” / Sklep / Magazyn.
*opłata droit de suite 

Malarz, związany z lwowskim środowiskiem artystycznym, jeden 
z autorów panoram „Bitwy pod Piramidami” i „Racławickiej”. 
Studiował u Matejki w krakowskiej SSP (1883 -1891) oraz w 
akademii monachijskiej. W latach 1910-1920 był profesorem 
Szkoły Przemysłu Artystycznego we Lwowie. W swoim 
lwowskim mieszkaniu przy ul. Jabłonowskich prowadził w latach 
międzywojennych prywatne lekcje rysunku i malarstwa. Do jego 
ulubionej tematyki należała batalistyka, malował również sceny 
rodzajowe, pejzaże i portrety. Zmarł 23. 07. 1950 w Zakopanem.

38. 6 000 zł

Stanisław GIBIŃSKI (1882-1971) Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)35. 36.

„Przed polowaniem”, 1918

akwarela, papier, 30,5 x 53 cm,
sygn. p.d.: S. Gibiński / 1918
*opłata droit de suite 

„Zaloty”

olej, tektura, 49 x 70 cm,
sygn. l.d.: W. Wodzinowski

4 700 zł 5 600 zł
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Juliusz KOSSAK (1824-1899)

Jerzy KOSSAK (1886-1955) Jerzy KOSSAK (1886-1955)

„Patrol Krakusów w 1831 na zwiadach”, 1880
akwarela, karton, 32 x 39,5 cm,
sygn. p.d.: Juliusz Kossak / 1880

Na odwrocie nalepka z orzeczeniem dr. Kazimierza Buczkowskiego z 8 
lutego 1967.
Obraz jest powtórzeniem kompozycji namalowanej ok. 1866, w zbiorach 
prywatnych. 
(K. Olszański, „Juliusz Kossak”, Wrocław 1988, s. 120, il. 178).

39.

41. 42.

„Pościg za bolszewikami”, 1937
olej, tektura, 29,5 x 39,5 cm, sygn. p.d.: Jerzy Kossak / 1937.
Na odwrocie numer atramentem: 1073
*opłata droit de suite 

„Piąty Dywizjon Artylerii Konnej”
olej, płyta, 50 x 70 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak
Na odwrocie pieczątka z autorskim napisem: „Stwierdzam 
autentycz- /ność tego obrazu / Jerzy Kossak”.
*opłata droit de suite 

50 000 zł

10 500 zł 15 000 zł

Wojciech KOSSAK (1856-1942)

„Patrol ułański nad morzem”, 1936

olej, tektura, 54 x 69,5 cm,
sygn. l.d.: Wojciech Kossak / 1936.

Na odwrocie autorski napis atramentem: Stwierdzam 
autentyczność  / podpisu mojego / Wojciech Kossak, oraz napis 
atramentem: Własność (nazwisko nieczytelne).
Obraz zakupiony w sklepie sieci „Veritas” w Warszawie w 1964.

40. 32 000 zł
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Leonard WINTEROWSKI (1886-1927)

Tadeusz RYBKOWSKI (1848-1926)

Stanisław Ignacy FABIJAŃSKI (1865-1947)

„Woźnica z parą koni”, 1920

olej, tektura, 33,5 x 46 cm,
sygn. l.d.: Leonard Winterowski / Warszawa1920

Na odwrocie pieczęć firmy zajmującej się sprzedażą i oprawą 
obrazów: St. Piorunkiewicz / Warszawa Miodowa 9 /  
telefon 17-86.

Malarz, uczeń krakowskiej SSP w pracowniach L. Loefflera i 
T. Axentowicza (1894-1895), studia kontynuował w Wiedniu. 
Początkowo mieszkał we Lwowie, podczas I wojny przeniósł 
się do Warszawy. Poza najchętniej podejmowaną tematyką 
batalistyczną malował architekturę, sceny rodzajowe, pejzaże. 
W latach 1912-1913 artysta wykonał polichromię we wnętrzu 
kolegiaty w Jarosławiu.

46.

44.

45.

„Na front”, 1919
akwarela, papier naklejony na karton, 35 x 49,5 cm,
sygn. i dedykacja autorska  p.d.: „Na front” / maleńkiej Jadzi 
Stasinieczowej / dla pamięci dnia 27/XII 1919 / Tadeusz 
Rybkowski.

„Rycerz krzyżacki przed bramą zamkową”, 1891
olej, płótno, 56 x 75 cm, sygn. p.d.: Stanisław Fabijański 1891. 
Na odwrocie na krośnie napis ołówkiem: „U Bram Kirszporga 
(?)”. Ślady dawnej konserwacji. Obraz nabyty przez rodziców 
obecnych właścicieli w latach 1960-1970.

7 000 zł

7 500 zł

8 000 zł

Stanisław BATOWSKI KACZOR (1866-1946)43. 9 000 zł

„Husaria”, 1911

olej, płótno, 51 x 30 cm,
sygn. l.d.: Batowski / 1911.

Malarz, związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. Kształcił 
się w krakowskiej SSP, naukę uzupełniał w akademiach w Wiedniu i 
Monachium. Podróżował po Hiszpanii, Maroku i Krymie, przebywał 
w Paryżu i we Włoszech. W latach 1903-1914 prowadził własną 
szkołę malarstwa we Lwowie. Malował portrety, pejzaże, sceny 
batalistyczne, podejmował tematy religijne i rodzajowe.
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Jan Kazimierz OLPIŃSKI (1878-1936)

„Na żniwa”, ok. 1926

olej, płótno, 90 x 130 cm,
sygn. l.d.: K. Olpiński 

Na odwrocie na krosnach słabo czytelny napis oł.: Olpiński 26.
Obraz pochodzi z kolekcji znanego lwowskiego architekta, profesora Politechniki Lwowskiej - Eugeniusza Czerwińskiego (1887-1930).

Malarz, kształcił się w akademii w Monachium, studia kontynuował w Paryżu w Académie des Beaux- Arts oraz Académie Colarossi, a od 1905 
u Kazimierza Pochwalskiego w akademii wiedeńskiej. Podczas studiów był wielokrotnie nagradzany. Po powrocie do kraju uczył w gimnazjach 
w Krośnie, Krakowie i Żywcu. W 1921 zamieszkał we Lwowie i podjął pracę na wydziale artystycznym w Państwowej Szkole Przemysłowej. 
Wiele wystawiał, m.in. we Lwowie, Krakowie, Poznaniu i Warszawie. Malował sceny rodzajowe, motywy legionowe, pejzaże z okolic Beskidów i 
Huculszczyzny, portretował typy ludowe.

47. 29 000 zł

Stanisław KAMOCKI (1875-1944) Henryk UZIEMBŁO ( 1879-1949)

„Góral”

olej, tektura, 
46,5 x 34 cm,
sygn.  
p.d. : St Kamocki

48. 49.

„Pejzaż z wiatrakiem i 
słonecznikami”,

ok. 1909
olej, tektura,  
61,5 x 41 cm,
niesygnowany.

Na odwrocie drukowana 
nalepka TPSP w 
Krakowie z datą 1909, 
numerem 2146, z 
tekstem atramentem: 
Uziembło Henryk / 
Kraków / Słoneczniki / 
olej / 200 K; nalepka ze 
stemplem: Krakau, oraz  
atramentem: Radziwiłłów 
/ (napis nieczytelny) / 
Brody.*opłata droit de 
suite

8 000 zł 5 000 zł
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Wlastimil HOFMAN (1881-1970) T. KRASIŃSKI (XIX w.)52. 53.

„Stracony raj”

olej, sklejka, 22 x 35,5 cm,
sygn. p.d. Wlastimil / Hofman
Na odwrocie autorski tytuł: „Stracony raj”.
*opłata droit de suite 

„Portret chłopca ze 
strzelbą”, 1854
olej, płótno, 49 x 37 
cm, sygn. p.d.: T. 
Krasiński 1854

Artysta jest 
autorem „Portretu 
J. Słowikowskiego”, 
sygnowanego, z datą 
1855, znajdującego 
się w kolekcji 
Muzeum Okręgowego 
w Rzeszowie. W 
rzeszowskim muzeum 
znajduje się również 
przypisywany T. 
Krasińskiemu „Portret 
Pauliny Przychodzkiej”.

12 000 zł 5 400 zł

Teodor AXENTOWICZ (1859-1938) Wlastimil HOFMAN (1881-1970)50. 51.

„Utracony raj”, 1920

olej, płótno, 69,5 x 53,5 cm,
sygn. l.d.: Wlastimil Hofmann 1920

Na odwrocie drukowana nalepka Salonu Sztuki Alfreda 
Wawrzeckiego w Krakowie z tekstem atramentem: Wlastimil 
Hofman / „Utracony raj” / olej / Nr. kat. 240/41; numer 
atramentem: l.p. 979, flamastrem autor i tytuł obrazu i nazwisko 
kolekcjonera.
Obraz ze śladami dawnej konserwacji.
*opłata droit de suite 

40 000 zł 24 000 zł

„Starzec i dziewczyna”

pastel, akwarela, tektura, 70,5 x 50,5 cm,
sygn. p.d.: T. Axentowicz 
Na odwrocie numer niebieska kredką: 1037.

Malarz, grafik, pedagog, wybitny przedstawiciel nurtu 
młodopolskiego w malarstwie polskim, uznany portrecista i artysta 
rozmiłowany w folklorze huculskim.
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Włodzimierz TETMAJER (1862-1923)

„Wieczór”

olej, płótno, 54 x 65 cm,
sygn. p.d.: W T

Na odwrocie drukowana nalepka TPSP w Krakowie z tekstem 
atramentem: Włodzimierz Tetmajer / Wieczór / olej / cena 300 zł /.

Malarz, grafik i poeta, przyrodni brat Kazimierza. Ukończył studia 
na kierunku filozofii i filologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Malarstwa uczył się w Wiedniu u C. Griepenkerkla, w latach 1882-
1886 kontynuował naukę w SSP w Krakowie u W. Łuszczkiewicza, 
F. Cynka i Löffera oraz w latach 1889-1895 u J. Matejki. Studia 
uzupełnił w Monachium w latach 1886-1889 u A. Wagnera, oraz 
w Paryżu i Wiedniu. W 1890 ożenił się z  A. Mikołajczykówną. W 
1895 zamieszkał w Bronowicach. Należał do TAP „Sztuka” i grupy 
„Zero”. Od 1901 prowadził szkołę malarstwa dla kobiet. Malował 
głównie sceny rodzajowe, przedstawiające często folklor wsi 
podkarpackich. Tworzył także polichromie, w których łączył motyw 
ludowy z secesyjną stylizacją. Zajmował się też ilustrowaniem książek, 
projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

54. 23 000 zł

Wlastimil HOFMAN (1881-1970) Wlastimil HOFMAN (1881-1970)55. 56.

„Autoportret”, ok. 1907

olej, tektura, 37,5 x 27,5  cm,
sygn. l.d.: V. Hofmann

Na odwrocie data oł.: 1907 (?)
Stan zachowania: dr. rozwarstwienia tektury w narożnikach. 
*opłata droit de suite 

Malarz, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Cynka, 
Stanisławskiego, Wyczółkowskiego i Malczewskiego. Studia 
kontynuował w Paryżu w Académie des Beaux Art oraz w Wiedniu. 
Mieszkał w Pradze, Paryżu i od 1920 w Krakowie. Lata II wojny 
spędził m.in. w Palestynie. Był członkiem wiedeńskiej Secesji, 
czeskiego Towarzystwa Artystów „Manes”, Towarzystwa Artystów 
Polskich „Sztuka”. W swoim malarstwie wyraźnie inspirował się 
twórczością Malczewskiego. Jego prace to najczęściej umieszczone 
w polskim pejzażu sceny religijne, kompozycje symboliczne z 
motywami ludowymi, portrety.

16 000 zł

„Portret rybaka z fajką”, 1921

olej, tektura, 37,5 x 36,5  cm,
sygn. l.g.: 1921 / Wlastimil Hofmann

Na odwrocie fragment szkicu olejnego.
Obraz nabyty przez ojca obecnych właścicieli w salonie 
Desy w Katowicach w latach 70. XX w.
*opłata droit de suite 

19 000 zł
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Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)

„Las”, 1921

tusz lawowany, akwarela, papier powlekany, technika wydrapywania, 25,8 x 35,3 cm,
sygn. oł.  śr.d.: LWyczół 1921.

Na odwrocie napis ołówkiem: Puszcza jodłowa / Wyczółkowski.
Stan zachowania: papier naklejony na tekturę, dr. ubytki papieru w p.g. narożniku, w narożnikach widoczne ślady po pinezkach.

W 1921 roku Wyczółkowski odwiedził Puszczę Białowieską. Liczne szkice i studia, które artysta tam wykonał pozwoliły na powstanie znakomitej 
teki „Wrażenia z Białowieży”. Na tekę składa się 10 litografii wydanych w Krakowie w 1922. Wyczółkowskiego fascynował las, jego mroczne piękno, 
wielowątkowość, mówił o sobie: „Jestem dzieckiem lasu.”, a o lesie: „Wnętrze lasu ciemne, drzewa białe, ściana puszczy. Czarność, dziś dałbym to 
inaczej, potężniej”.
(„Leon Wyczółkowski. Listy i wspomnienia”, oprac. M. Twarowska, Ossolineum, Wrocław 1960, ss. 130, 134; M. Twarowska „Leon Wyczółkowski”, 
Auriga, Warszawa 1962, s. 35).

57. 19 500 zł

Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)

„Szymon Tatar”, 1904

ołówek, papier, 24 x 32 cm,
sygn. monogramem p.d.: LW 1904.

Szymon Tatar starszy, znany jako Szymek Czarny (1828-1913), 
przewodnik tatrzański, jeden z głównych przewodników ks. Józefa 
Stolarczyka i Tytusa Chałubińskiego. Tatry poznał jako kłusownik. 
Jako przewodnik towarzyszył Wyczółkowskiemu w wyprawie, 
prawdopodobnie w 1904, podczas której powstał wielki cykl 
pejzaży tatrzańskich. Artysta wykonał wiele portretów Szymona 
Tatara, najwięcej powstało w latach 1904, 1906, 1907. W latach 
1905-1908 Wyczółkowski opracował portrety górala w technikach 
graficznych – miękkim werniksie, ruletce, radełku, akwaforcie 
suchej igle i litografii.
(K. Kulig-Janarek, W. Milewska „Leon Wyczółkowski 1852-1936. 
W 150. rocznicę urodzin artysty”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Kraków, 2003, ss. 164-165).

58. 10 500 zł

61.
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Adam KIEŁB (ur. 1957)

„Abstrakcja 61”, 2018

olej, płyta, 70 x 90 cm,
sygn. śr. d.: Adam Kiełb 2018

Malarz, grafik, fotograf, absolwent historii sztuki Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, dyplom w 1984. Od 1977 zajmuje się malarstwem, 
realizując wielkoformatowe obrazy panoramiczne. Z technik 
graficznych uprawia suchą igłę i mezzotintę. Jako fotograf 
specjalizuje się w technice gumy chromianowej i cyjanotypii. 
Znacząca część jego prac fotograficznych to serie i cykle realizowane 
na tradycyjnych czarno-białych i barwnych materiałach. Artysta miał 
22 wystawy indywidualne.

63. 3 500 zł

Aleksander LASZENKO (1883-1944) Zdzisław LACHUR (1923-2007)59. 60.

„Chasyd”
tusz, gwasz, papier, 30,3 x 24,5 cm,
sygn. p.d.: Z. Lachur
*opłata droit de suite 

5 000 zł 1 000 zł

 „Modlący się Arab. El Auja”, 1936
olej, płótno naklejone na sklejkę, 50 x 70 cm,
sygn. p.d.: A. Laszenko / El Auja 36.
Na odwrocie fragment drukowanej autorskiej nalepki z tekstem 
atramentem. 

Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983) Piotr STAWIŃSKI (ur. 1957)61. 62.

„Stacja XII”, 
1994

olej, płótno,  
100 x 81 cm,
sygn. l.d.: Piotr 
Stawiński VII 
1994 r.

1 750 zł 3 300 zł

„Portret Marii Jaremy”
akwarela, papier, 28,3 x 23 cm,
sygn. p.d.: B. Stawiński. Praca ze zbiorów rodziny artysty.
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Jerzy HULEWICZ (1886-1941)

Jan NOWAK (ur. 1939) Paweł STELLER (1895-1974)

Adam ROMANIUK (ur. 1949)

„Chrystus 
Frasobliwy ”,  
1924

drzeworyt, wym. 
planszy: 21,8 x 15 cm,
grafika  zamieszczona 
w „Powsinogach 
beskidzkich” Emila 
Zegadłowicza, wydanie 
drugie, nakład 
Czartaka, 1924.

65.

67. 68.

66.

„Wobec wartości”, 
1986

serigrafia, 15/20, 
93,5 x 67 cm,
sygn. oł. p.d.: A 
Romaniuk ‘86; 
oł. l.d.: „Wobec 
wartości”, serigrafia 
15/20.
*opłata droit de suite 

„Ostatnia wieczerza”, 2006
linoryt, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
48,5  x 74,5 cm, sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 2006 r.; oł. l.d.: Linoryt  
„Ostatnia wieczerza”, oraz monogramem na płycie p.d.: J N 2006r.

„Zaułek przy ulicy Andrzeja w Katowicach”, 1947
drzeworyt barwny, 14 x 17,2 cm,
sygn. oł. p.d.: P. Steller 1947; oł. l.d.: Drzeworyt.  
Zaułek przy ul. Andrzeja w Katowicach. *opłata droit de suite 

900 zł

700 zł

1 600 zł 750 zł

71.

Leon WYCZÓŁKOWSKI (1852-1936)64. 5 000 zł

„Krucyfiks wawelski”, 1916

autolitografia, papier, 58 x 36 cm, wym. planszy: 65,4 x 42,5 cm,
sygn. oł.  p.d.: LWyczół / 1916.

Do motywu krucyfiksu z ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego, 
z prezbiterium katedry wawelskiej, Wyczółkowski wracał 
wielokrotnie. Najbardziej znana i chyba najwybitniejsza wersja 
„Krucyfiksu wawelskiego” to obraz olejny z 1896 ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie. Poza wersjami malarskimi 
wawelskiego „Chrystusa na krzyżu” (pastel, akwarela) 
Wyczółkowski opracował kilka wersji litograficznych: do „Teki 
mieszanej”  wydanej w 1904, w 1911 powstały trzy wersje, kolejne 
w latach 1915, 1921, 1924. 
(K. Kulig-Janarek, W. Milewska „Leon Wyczółkowski 1852-1936. 
W 150. rocznicę urodzin artysty”, Muzeum Narodowe w Krakowie, 
Kraków, 2003, s. 117).
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Paweł TROCHA (ur. 1975)

„Madison. Nowy Jork”, 2018

fotografia barwna, płótno, 1/10, 50,5 x 78 cm,
sygn. p.d.: PTrocha.
Na odwrocie u dołu  autorski opis: New York, 2018 „Madison” 
seria 1/10 P. Trocha.

Fotograf, syn Janusza Trochy, wnuk Jadwigi i Pawła, 
kontynuator wieloletniej tradycji mysłowickiego zakładu „Foto 
Trocha”. Związany ze śląskim środowiskiem artystycznym, 
szczególnie z muzyczną awangardą. Fotografii portretowej uczył 
się od babki, naukę fotografii reklamowej pobierał u ojca. Na 
polu fotografii artystycznej eksperymentuje samodzielnie od 
młodzieńczych lat, czego efektem jest m.in. bardzo oryginalna 
seria martwych natur pochodząca z okresu pobytu artysty w 
Nowym Jorku.

73. 900 zł

Władysław ŻURAWSKI (1888-1963)  Władysław ŻURAWSKI (1888-1963)  69. 70.

„W kąpieli”, 1936

drzeworyt kolorowany 
akwarelą, 
18,8 x 15 cm,
sygn. oł. p.d.: 
Wł. Żurawski 1936; 
monogramem na 
klocku l.d.: ŻW; oł. 
l.d.: W kąpieli.
*opłata droit de suite 

600 zł 800 zł

„Kłusownik”, 1932

 drzeworyt kolorowany 
akwarelą,  
14,5 x 9,8 cm,
sygn. oł. p.d.: Wł. 
Żurawski 1932; 
monogramem  
na klocku śr. d.: ŻW; 
oł. l.d.: Kłusownik.
*opłata droit de suite 

Fernand LÉGER (1881-1955) Paweł TROCHA (ur. 1975)71. 72.

„S & B. Nowy Jork ”, 2018

fotografia barwna, płótno, 1/10, 50,5 x 78 cm,
sygn. p.d.: PTrocha.
Na odwrocie u dołu  autorski opis: New York, 2018 „S & B”
seria 1/10 P. Trocha.

1 800 zł 900 zł

„Twarz”, 1947
oryginalna litografia 
barwna, 17,9 x 11,2 cm, 
frontyspis książki Loys`a 
Massona  „L’Illustre 
Thomas Wilson. 
Divertissement”, 
wydawca Bordas, 
Paryż 1947, wydanie 
numerowane 500 sztuk, 
egzemplarz nr 20.
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Stanisław GADOMSKI (1929-2013) Stanisław GADOMSKI (1929-2013) 74. 75.

„Chwila odpoczynku”, ok. 1964
fotografia czarno-biała, papier, 23,7 x 39,8 cm.
Na odwrocie autorski opis długopisem: Polska – Poland /  
Gadomski Stanisław / Katowice / Armii Czerwonej 48/35 / „A 
While of the Rest”, stempel: 15th Singapore Salon 1964 / the 
Photographic Society of Singapore, z numerami kredką: 3 i 9, 
dodatkowo numer P-4, oraz iti – 27. Praca ze zbiorów rodziny 
artysty.

700 zł 500 zł

„Dziewczyna z Wielkich Bulwarów”,  1964
fotografia czarno-biała, papier, 30,4 x 31,6 cm.
Na odwrocie autorski opis długopisem: Polska – Poland – Pologne 
/ Stanisław Gadomski / Katowice / Armii Czerwonej 48/35 / „Dans 
L`Attente” / Praktisix – f=8cm Agfa Rapid 25°DIN, stempel z 
cyframi ołówkiem: 63|1|3.

Paweł WRÓBEL (1913-1984)

WAZON STEATYT

FIGURKA „TANCERKA” STEATYT

WAZON WŁOCŁAWEK

76.

78.

77.

79.

porcelana, farby 
naszkliwne, 
złocenie,  
wys. 26,5 cm,
znak drukowany 
srebrny: „Steatyt 
/ ZB / Katowice / 
Ręcznie malowane. 
Stan zachowania: 
dr wyszczerbienie 
przy  podstawie.
Wytwórnia 
Wyrobów 
Ceramicznych 
„Steatyt” Zygmunt 
Buksowicz.
Katowice, ok. 
1960.

fajans, farby podszkliwne, 
wys. 38 cm, projekt formy: 
Wit Płażewski (ur. 1932), 
znak podszkliwny 
zielony Zakładu Fajansu 
„Włocławek” we Włocławku 
z lat 1956-1962,
wyciskany numer 
wzoru: 473, malowany 
podszkliwnie numer 
dekoracji: 0010.
Stan zachowania: dr. 
wyszczerbienie przy 
podstawie.

700 zł

500 zł

700 zł

400 zł

„Eryk”, 1976

rzeźba w węglu, wys. 34,5 
cm, sygn. i tytuł na spodzie 
podstawy: „Eryk” / 
Wróbel P / 76.

porcelana, farby lustrowe, 
złocenie, wys. 29,5 cm;
korpus fakturowany, 
dekorowany reliefowym 
motywem Diany z chartem;
znak drukowany srebrny: 
„Steatyt / ZB / Katowice”, 
malowany złotą farbą 
symbol fasonu: F6. Stan 
zachowana b. dobry.
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