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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

19 PAŹDZIERNIKA 2019
REGIONALNY INSTYTUT KULTURY W KATOWICACH,

 KATOWICE UL. TEATRALNA 4 
GODZ. 16.00

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

czynną w dniach od 14 do 18 października w godz. 10.30 – 18.00
oraz w dniu aukcji w godz. 10.30 – 15.00



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.

1.

3.



3

Paweł WRÓBEL (1913-1984) Paweł WRÓBEL (1913-1984)1. 2.

„Gołębnik”, 1969

technika mieszana, tempera, olej, płyta, 40 x 40 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P / 1969 r.

Obraz zakupiony  w galerii DESY w Katowicach w 1996.

6 500 zł 6 000 zł

„Wyścig kolarski”, 1982

akryl, płótno, 60 x 50 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1982 r.
Obraz zakupiony  w galerii DESY w Katowicach w 1997.

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.

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

„Przy piwie”, 1980
akryl, płótno naklejone na tekturę, 18,5 x 25,5 cm,
sygn. p.śr.: Wróbel P 1980 r.
Obraz zakupiony  w galerii DESY w Katowicach w 1997.

3. 4.

„Rozmowa”, 1982
akryl, płótno naklejone na tekturę, 23,5 x 37 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1982 r.
Obraz zakupiony  w galerii DESY w Katowicach w 1991 (?).

4 000 zł 4 700 zł
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Paweł WRÓBEL (1913-1984)

„Święto Trybuny Robotniczej”, 1978

akryl, płótno, 50,5 x 60,5 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1978 r.

6. 6 000 zł

Paweł WRÓBEL (1913-1984) Paweł WRÓBEL (1913-1984)7. 8.

„Miasto”, 1978

akryl, płótno, 29 x 39,5 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1978 r.
Stan zachowania: wymienione krosno.

4 000 zł 4 200 zł

„Spotkanie ze Skarbnikiem”, 1981

akryl, płótno naklejone na tekturę, 18 x 26 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1981 r.
Obraz zakupiony  w galerii DESY w Katowicach w 1997.

Paweł WRÓBEL (1913-1984)

„Kolędnicy”, 1972

akryl, płótno, 54 x 79,5 cm,
sygn. p.d.: Wróbel P  1972 r.
Obraz po konserwacji, wymienione krosno.
Praca  zakupiona bezpośrednio od Pawła Wróbla.

5. 7 000 zł 9.
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Eugeniusz KRAWCZUK (1958-1992) Paweł Waldemar PAWLAS (1944-2000)11. 12.

„Miłość Dzwona 
do Niebios 
i Ziemi”, 1991

olej, płótno, 90 x 
65,5 cm,
sygn. i autorski opis 
na odwrocie: 90 x 
65 / Miłość Dzwona 
do Niebios i Ziemi / 
P.W. Pawlas / 1991.

1 600 zł 1 350 zł

„Kowboj”, 1988

olej, tektura, 
62,5 x 45 cm,
sygn. p.d.: E. 
Krawczuk
Na odwrocie autorski 
opis: Eugeniusz /  
Krawczuk / Kowboj 
/ 1988.

Zdzisław PRZEBINDOWSKI (1902-1986) Bronisław KRAWCZUK (1935-1995)13. 14.

„Kanał w Gliwicach”, przed 1978
olej, płyta, 53 x 66 cm,
sygn. p.d.: B. Krawczuk 
Obraz pochodzi  ze zbiorów rodziny Bronisława Krawczuka.

2 700 zł 2 300 zł 

„Martwa natura z samowarem”
olej, płótno, 51,5 x 64 cm, sygn. l.d.: Z. Przebindowski
*opłata droit de suite 

Karol KOSTUR (1919-2000) Tadeusz SADOWSKI (1915-1991)9. 10.

„Cyrk przyjechał”

węgiel, karton, 
70 x 50,3 cm,
sygn. p.d.: T. 
Sadowski; 
tytuł  l.d.: 
„Cyrk przyjechał”
*opłata 
droit de suite

1 500 zł 1 350 zł

„Na targu”, 1983 olej, płótno, 44 x 60,5 cm,
sygn. p.d.: K Kostur / 83.
Malarz prymitywista, związany z Nowym Targiem. Malował sceny 
z życia małych miasteczek, portretował społeczność góralską,  
Żydów, Cyganów
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Ferdynand SZYPUŁA (1931-2018)

„Pejzaż miejski”

olej, płótno, 47 x 58 cm,
sygn. p.d.: F. Szypuła.
Na odwrocie na krośnie oł.: Ferdynand Szypuła 1931.
*opłata droit de suite 

Grafik i malarz, urodzony w Rybniku, związany ze śląskim środowiskiem 
artystycznym. W latach 1952-1957 kształcił się w krakowskiej ASP na 
Wydziale Grafiki w Katowicach, dyplom uzyskał w pracowni Grafiki 
Warsztatowej u prof. Aleksandra Raka i w pracowni Grafiki Użytkowej 
doc. Bogusława Góreckiego w 1957. Poza grafiką warsztatową 
(akwafortą, akwatintą, linorytem, serigrafią, monoprintem i intaglio) 
zajmował się plakatem, był autorem scenografii, projektował wystawy 
artystyczne.

16. 3 300 zł

Jan DUTKIEWICZ (1911-1983) Jan WAŁACH (1884-1979)17. 18.

„Dolina Połomitego 
z widokiem na 
Stecówkę”, 1932  
 
olej, tektura, 34,5 x 28 
cm, sygn. 
l.d.: Jan Wałach

Na odwrocie autorski 
opis ołówkiem: Jan 
Wałach Art. m. / 
Istebna 1932 / Dolina 
Połomitego z widokiem 
na Stecówkę, oraz 
dedykacja czerwoną 
kredką: Z okazji 
przyjścia na świat 
ofiaruje Miecio (?) / 
3 czerwca 1933 roku / 
(napis nieczytelny)
*opłata droit de suite 

2 200 zł 3 200 zł

„Ule”, 1977
olej, karton naklejony na tekturę, 35 x 49 cm,
sygn. p.d.: J. Dutkiewicz 77.
Na odwrocie autorski opis atramentem: Jan Dutkiewicz „Ule 
/ olej form. 50 x 35.*opłata droit de suite

20.

Roman NOWOTARSKI (ur. 1932)

„Cerkiew”

tempera, płyta, 42 x 50 cm,
sygn. l.g.: Nowotarski R.
*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. W 2013 Muzeum Historii Katowic 
wraz ze studentami i współpracownikami artysty z katowickiej ASP 
przygotowało wystawę „Hommage à Nowotarski”, zorganizowaną 
w gmachu głównym muzeum.

15. 5 300 zł
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Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004)

Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004)

„Staruszkowie na przyzbie”, 1987

olej, płyta pilśniowa, 50 x 61 cm,
sygn. l.d.: Duda Gracz 1126/87.
Na odwrocie drukowana naklejka autorska z tekstem atramentem: Obraz 1126 / Olej, pł. pilśn. / 51 x 61cm  
/ Duda Gracz / 1987/Nr. Katal. Autor. 1126 / 1 Werniks. VI. `87. *opłata droit de suite 

Malarz, grafik. Dyplom ASP w Krakowie na Wydziale Grafiki w Katowicach uzyskał w 1968. Artysta ma w swoim dorobku liczne wystawy indywidualne 
i zbiorowe na całym świecie. Reprezentował Polskę w 1984 na 41 Biennale Sztuki w Wenecji, w 1986 i 1987 na Targach Sztuki w Wenecji. Malował 
alegoryczno-groteskowe sceny rodzajowe i pejzaże.

„Brzegi – czerwiec 1”, 1984

olej, płyta pilśniowa, 30 x 40 cm,
sygn. l.d.: Duda Gracz. 815/1984.

Na odwrocie drukowana naklejka autorska z tekstem 
długopisem: Brzegi – czerwiec 1 / olej, pł. pilśn. 
/ 30 x 40 cm / Duda Gracz / 1984/nr katal. autor. 815/ 
1 werniks XII 1984 / (ołówkiem) 05. 2001 werniks.
*opłata droit de suite 

19.

20.

47 000 zł

15 000 zł
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Wojciech KOSSAK (1856-1942)

Stefan FILIPKIEWICZ (1879-1944)

Soter JAXA-MAŁACHOWSKI (1867-1952)

„Pejzaż z lasem”, 1930
olej, tektura, 33 x 40,5 cm,
sygn. p.d.: Wojciech Kossak / 1930.

Malarz, wybitny twórca obrazów batalistycznych. Urodził się w Paryżu. 
Początkowo kształcił się u swojego ojca Juliusza. W latach 1871-1873 
studiował w krakowskiej SSP, od 1873 naukę kontynuował w akademii 
monachijskiej, a w 1877 studia uzupełniał w Paryżu w pracowni L. 
Bonnata. Kolejne dziesięć lat spędził w Krakowie. W latach 1895-1902 
pracował w Berlinie, gdzie cesarz Wilhelm II wysoko ceniąc twórczość 
Kossaka przydzielił mu pracownię w swoim zameczku Monbijou. W 1902 
wrócił do Krakowa, ale nadal często wyjeżdżał z kraju. W 1915 został 
powołany na profesora malarstwa batalistycznego w warszawskiej 
SSP. Jest autorem scen batalistycznych, historycznych, rodzajowych, 
uprawiał malarstwo portretowe. W swej twórczości inspirował się 
malarstwem swojego ojca i Józefa Brandta, od których przejął 
zamiłowanie do tematyki historyczno-patriotycznej i batalistycznej. Jest 
współautorem panoram: „Racławice”, „Berezyna”, „Grochów”, „Bitwa 
pod Piramidami”. Artysta zawsze cieszył się dużym uznaniem, liczne 
nagrody i wyróżnienia świadczą o sukcesach odniesionych nie tylko w 
kraju, ale także za granicą, w 1901 został odznaczony francuską Legią 
Honorową.

„Bałtyk”
olej, płótno, 50 x 65 cm,
sygn. p.d.: Stefan Filipkiewicz

Malarz i grafik, uczeń krakowskiej ASP w pracowniach Mehoffera, 
Wyczółkowskiego, Pankiewicza, jeden z najwybitniejszych 
przedstawicieli szkoły pejzażowej Stanisławskiego. Wykładowca  
i następnie profesor ASP w Krakowie, członek Sztuki i wiedeńskiej 
Secesji. W latach I wojny światowej służył w Legionach Polskich,  
w czasie II wojny działał w konspiracji, aresztowany w 1944 zginął 
w obozie w Mauthausen-Gusen. Uprawiał malarstwo pejzażowe,
ze szczególnym upodobaniem malował motywy zimowe z okolic 
wsi podkrakowskich, widoki gór, a także ukwiecone letnie łąki
i martwe natury. Z technik graficznych uprawiał litografię, 
drzeworyt i suchą igłę.

„Pejzaż z Wenecji”, 1938 
akwarela, gwasz, papier naklejony na tekturę, 35 x 100,5 cm,
sygn. p.d.: S. Jaxa / 1938. Na odwrocie stempel autorski: Tytuł / Rozmiar Cena / Soter Jaxa Małachowski. *opłata droit de suite

Malarz, wybitny marynista. Kształcił się w szkole rysunkowej w Odessie. W latach 1892-1894 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.

21.

22.

23.

17 500 zł

10 500 zł

9 400 zł 25.
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Marceli HARASIMOWICZ (1859-1935)

Julian FAŁAT (1853-1929)

„Zachód słońca nad jeziorem”, 1897

olej, płótno, 80,5 x 110,5 cm, sygn. p.d.: MHarasimowicz / 1897 r.

Malarz związany z lwowskim środowiskiem artystycznym, uczeń krakowskiej SSP (1873-1879), studia kontynuował w Wiedniu i  Monachium. W 1885 
osiadł we Lwowie, gdzie pracował pod kierunkiem A. Grabowskiego. We Lwowie założył szkołę rysunku dla kobiet, przekształconą w 1891 w ogólną 
szkołę malarstwa i rzeźby. Z artystą T. Popielem odbył podróż do Wiednia, Pragi, Monachium, Berlina, Kopenhagi i Drezna. Artysta był członkiem 
zarządu Związku Artystów Polskich we Lwowie, od 1907 był kustoszem Galerii Miejskiej (później Narodowej m. Lwowa) i współautorem pierwszego 
katalogu zbiorów malarstwa polskiego tej galerii. Regularnie wystawiał w krakowskiej i lwowskiej TPSP, wystawiał również w warszawskiej TZSP, 
w Monachium i Wiedniu. Początkowo malował głównie portrety i sceny rodzajowe, po roku 1890 tworzył przede wszystkim nastrojowe pejzaże z 
motywem rozległych jezior i mokradeł. Malował też motywy z Huculszczyzny, Podhala, Pienin, a w późniejszym okresie także z Kaszub i wybrzeża. 
Pracował przy malarskiej dekoracji Teatru miejskiego we Lwowie, malował polichromie w katedrze w Przemyślu 
i w kolegiacie w Żółkwi. Wykonywał ilustracje do książek i lwowskich czasopism. Zajmował się także konserwacją obrazów.

Wybitny polski malarz, w latach 1895-1910 dyrektor 
krakowskiej szkoły Sztuk Pięknych, która dzięki jego 
staraniom uzyskała tytuł Akademii (1900), członek 
berlińskiej Akademii Sztuki, członek Towarzystwa 
Artystów Polskich  „Sztuka”, nadworny malarz polowań 
Wilhelma II. W latach 1869-1871 kształcił się w  Szkole 
Sztuk Pięknych w Krakowie, studia kontynuował w 
Akademii monachijskiej  u A. Strahubera i J.L. Raaba. 
Odbył liczne podróże (Włochy, Hiszpania, Bliski Wschód, 
Ukraina, Żmudź, Litwa). W latach 1894-1896 malował 
wraz z Wojciechem Kossakiem panoramę „Przejście 
Napoleona I przez Berezynę”. W 1910 artysta zamieszkał  
w Bystrej. Z Bystrej w 1920 wyjechał na krótki, 
trzyletni pobyt do Torunia, gdzie poza widokami miasta 
z upodobaniem malował Wisłę. W Toruniu aktywnie 
uczestniczył w życiu kulturalnym miasta i był inicjatorem 
założenia Konfraterni Artystów w Toruniu. Od 1878 
brał udział w wystawach w warszawskiej TZSP, gdzie 
miały również miejsce wystawy zbiorowe jego prac, w 
1886 jego zbiorowa wystawa odbyła się w Berlinie, a 
w 1926 w krakowskim TPSP. Artysta był znakomitym 
akwarelistą, malował pejzaże zimowe, sceny myśliwskie, 
sceny rodzajowe, widoki miejskie, wiele miejsca w jego 
twórczości zajmują portrety – rodzinne, przyjaciół, 
znajomych.

24.

25.

23 000 zł

44 000 zł

„Widok na Wisłę w Toruniu”, 1920
akwarela, papier, 52 x 90 cm, sygn. l.d.: J Fałat Toruń 1920.
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Stefan DOMARADZKI (1879-1983) Michał STAŃKO (1901-1969)28. 29.

„Pod Giewontem”

olej, płótno, 40 x 69 cm, sygn. p.d.: M. Stańko.
*opłata droit de suite 

2 700 zł 4 700 zł

„Pejzaż zimowy z rzeką”, 1936

olej, tektura, 22 x 50,5 cm,
sygn. l.d.: S. Domaradzki. 1936

33.

Mieczysław FILIPKIEWICZ (1891-1951) Aleksander BOBA (1899-1944)26. 27.

„Planty przed kościołem św. Krzyża.  
Kraków w zimie”, 1940
olej, tektura, 35 x 48 cm, sygn. monogramem p.d.: A.B. 40
Na odwrocie 2 naklejki z dedykacją atramentem: Obraz „Kraków / 
w zimie” / malował artysta krakowski / Aleksander Boba 1940  
Z wdzięczności za pracę / artystyczną i pedagog. / szan prof. 
J. Fierli / ofiarują  / Szkoprowie (?); trzecia naklejka z tekstem 
ołówkiem: Aleksander Boba, Kraków / Planty przed kościołem 
św. Krzyża / ol. 35 x 48 cm.

2000 zł 1 350 zł

„Potok w zimie”
akwarela, gwasz, tektura, 16,5 x 33,5 cm,
sygn. p.d.: Mieczysław Filipkiewicz.
*opłata droit de suite 

Jan RUBCZAK (1884-1942)

„Pejzaż z Bretanii. Port w Audierne”

akwarela, papier naklejony na tekturę, 39,5 x 50 cm,
sygn. p.d.: Rubczak / Audierne

Malarz i grafik, w latach 1904-11 uczeń krakowskiej ASP w pracowni F. 
Cynka i J. Pankiewicza. Studia kontynuował w Lipsku i w Paryżu, gdzie 
od 1917 prowadził własną szkołę graficzną. Po powrocie do Krakowa 
prowadził od 1924 Wolną Szkołę Malarstwa, był również asystentem 
przy katedrze grafiki w ASP. Wiele wystawiał, brał udział w paryskich 
Salonach. Malował pejzaże, dekoracyjne martwe natury, często 
posługiwał się akwarelą. Zginął w 1942 w Auschwitz.

30. 8 400 zł
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Franz von JACKOWSKI (1885-1974)

Julian FAŁAT (1853-1929)

Alfons KARPIŃSKI (1875-1961)

„Pejzaż śródziemnomorski z piniami”, 1947
tempera, papier naklejony na tekturę, 83 x 117 cm,
sygn. p.d.: F. Jackowski 47.
Na odwrocie plakat reklamowy damskiej wody kolońskiej Torero.

Malarz urodzony w Wielkopolsce,  współzałożyciel Bractwa św. Łukasza. 
Kształcił się we wrocławskiej pracowni Carla Morgensterna (1906-1910), 
studia kontynuował w akademii Berlińskiej oraz w Monachium. Od 1920 
mieszkał w Szklarskiej Porębie, gdzie związany był ze środowiskiem malarzy 
karkonoskich, skupionych wokół Bractwa św. Łukasza. W powstającej 
książce o malarzach z kręgu Bractwa autor opracowania Przemysław 
Wiater pisze: „W 1922 r. F. Jackowski wraz z malarzami H. Oberländerem 
i A. Nickischem, odbył podróż artystyczną do Włoch, gdzie szczególnie 
upodobał sobie wyspę Capri. Przywiózł do Szklarskiej Poręby wiele szkiców i 
obrazów. (…) Początkowo malował temperą, szczególnie chętnie od czasów 
wyprawy do Włoch, z której przywiózł liczne studia pejzażowe mocno 
akcentujące kompozycję oraz jasny koloryt południa. (…) Najczęściej 
podpisywał się „F. von Jackowski” lub „Fr. Jackowski”- w powojennym 
okresie twórczości do 1957 r….”. W 1957 r. wyjechał do Wangen w Bawarii.
(Cytowany tekst pochodzi z powstającej książki o malarzach z „Młyna św. 
Łukasza”  autorstwa Przemysława Wiatera - źródło: https://glossp.pl/
malarze-ze-mlyna-4-franciszek-jackowski/)

„Portret kobiety”, 1889

akwarela, papier naklejony na tekturę, 29,3 x 24 cm,
sygn. i dedykacja  l.d.: Kochanemu Michałowi Sozańskiemu Fałat / 89.
(Michał Sozański, 1853-1923, malarz i rysownik, rówieśnik Juliana Fałata,  akwarelista, asystent 
w lwowskiej Szkole Technicznej. Brał udział w pracach przy Panoramie Racławickiej).

Artysta był znakomitym akwarelistą, malował pejzaże zimowe, sceny myśliwskie, sceny 
rodzajowe, widoki miejskie, wiele miejsca w jego twórczości zajmują portrety – rodzinne, 
przyjaciół, znajomych: „Dowodem serdecznych stosunków i zażyłości artysty z poszczególnymi 
osobami są licznie reprezentowane w jego spuściźnie portrety. Mają one różny wyraz i formę. 
Zdecydowana większość wykonana jest w technice akwarelowej. Jedne z nich są bardzo 
oficjalne, inne maja charakter dokumentacyjny. Czasem malowane były na pamiątkę spotkania, 
w podziękowaniu za jakąś przysługę, czy okazaną pomoc.” (Teresa Dudek-Bujarek, „Julian Fałat 
– życiorys pędzlem zapisany”, Bielsko-Biała, 2017, s. 55).

„Martwa natura z czajnikiem i japońską filiżanką”, ok. 1926

olej, tektura, 69 x 55 cm,
sygn. p.d.: A. Karpiński.

Na odwrocie słabo czytelny autorski napis ołówkiem: A Karpiński Kraków ul. Floryańska 9 / czajnik z 
filiżanką japońską, oraz słabo czytelny napis czerwoną kredką: Kraków TSP 1926 / WZB Lwów 1926 / 
marzec: TSP / Sosnowiec / Październik 1926.
*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.

31.

32.

33.

13 500 zł

12 000 zł

15 000 zł
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Stefania MORAWSKA-ORDYŃSKA (1882-1968) Julia JONSCHER LIPIŃSKA (1887-1953)35. 36.

„Martwa natura z figurką małpki”, 1930
pastel, papier, 36 x 46,5 cm, sygn.  p.g.: JJ Lipińska / 30
Stan zachowania: przedarcie papieru w l.g. narożniku.
Obraz zakupiony przez dziadków obecnych właścicieli bezpośrednio 
od Julii Jonscher Lipińskiej ok. 1932.
*opłata droit de suite 

4 400 zł

3 300 zł

„Portret młodej 
kobiety”

olej, płótno, 58 x 47 cm,
sygn. p.g.: St. Ordyńska

Obraz po konserwacji, 
wymienione krosno.
Praca pochodzi ze 
zbiorów rodziny osoby 
portretowanej.
*opłata droit de suite 

Jan DUTKIEWICZ (1911-1983) Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983)37. 38.

„Dzieci przed
jesienią”, 1939

akwarela, papier, 28,5 
x 22 cm, sygn. p.d.: 
Dzieci przed jesienią / B. 
Stawiński 39.

Praca ze zbiorów 
rodziny artysty.

2 400 zł 1 350 zł

„Żółte róże w 
wazonie”, 1976
olej, płótno, 
46,5 x 38 cm,
sygn. p.d.:
J. Dutkiewicz 76.

Na odwrocie na krośnie 
nalepka zakładu 
stolarskiego z Łodzi.
*opłata droit de suite 

Bronisława RYCHTER-JANOWSKA (1868-1953)

„W salonie”

olej, tektura, 25 x 35 cm,
sygn. p.d.: B. Rychter-Janowska.

Na odwrocie napis ołówkiem: 237710 / Rychter Janowska.
Na tekturze zabezpieczającej podobrazie  informacja Urzędu 
Konserwatorskiego z 1972 o wywozie za granicę oraz mało 
czytelna pieczęć Urzędu.
*opłata droit de suite 

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej (1898-1901), 
naukę kontynuowała w akademii florenckiej i w Rzymie, a 
także w Krakowie u J. Stanisławskiego. W latach 1909-1910 
prowadziła szkołę malarstwa w Starym Sączu. Malowała 
niewielkich rozmiarów pejzaże, widoki dworów polskich, ich 
stylowe wnętrza, martwe natury i portrety.

34. 6 000 zł

40.



13

Witold PAŁKA (1928-2013)

„Ptaki w klatce”, 2005

olej, płótno, 100 x 150 cm;
sygn. p.g.: Pałka W. / 2005

Obraz w 2006 był prezentowany na wystawie śląskiego środowiska twórczego „Jestem”,  zorganizowanej w katowickiej Galerii Sztuki Współczesnej 
BWA. Zarząd Okręgu ZPAP w Katowicach, w oparciu o decyzje Jury tejże  wystawy, przyznał  Witoldowi Pałce Nagrodę Fundacji dla Śląska.
*opłata droit de suite

39. 30 000 zł

Stefan ŻECHOWSKI (1912-1984) Feliks Michał WYGRZYWALSKI (1875-1944)40. 41.

„Beduinka”

pastel, tektura, 
68,5 x 49,5 cm,
sygn. i tytuł l.d.: Egipt
„Beduinka” / F.M. 
Wygrzywalski
Na odwrocie nalepka 
krakowskiej galerii 
Haliny Grzybowskiej
z ul. Zwierzynieckiej 14.

6 700 zł
14 000 zł

„Akt”, 1939

olej, sklejka, 48,5 x 
41 cm,
sygn. monogramem 
p.d.: S Z / 39.

Na odwrocie papieru  
zabezpieczającego 
podobrazie autorska 
dedykacja z 1984.
Stan zachowania: b. 
drobne ubytki warstwy 
malarskiej w l.g. 
narożniku i przy dolnej 
krawędzi.
*opłata droit de suite 
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Stanisław BATOWSKI KACZOR (1866-1946)

„Trębacz 5 Pułku Strzelców Konnych Księstwa 
Warszawskiego”, 1942

olej, tektura, 24 x 40,5 cm,
sygn. i dedykacja autorska p.d.: Szanownemu Panu Januszowi 
Wasungowi / S. Batowski / 19. II 1942.

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.

43. 4 800 zł

Maksymilian Jan KASPROWICZ (1906-1986) Adam SETKOWICZ (1875-1946)44. 45.

„Zwiadowca z końmi”
olej, płótno naklejone na tekturę, 33 x 45 cm,
sygn. l.d.: A. Setkowicz

4 000 zł
4 600 zł

„Przed polowaniem”
olej, płótno, 60,5 x 72 cm, sygn. l.d.: J. M. Kasprowicz
*opłata droit de suite 

Jerzy RUPNIEWSKI (1888-1950)

„Wnętrze saloniku ze sztalugą”, 1937

akwarela, gwasz, papier, 71 x 102 cm,
sygn. p.d.: J. Rupniewski 37. (Papier podobrazia został przez malarza wycięty  
w partii okna odsłaniając widok na znajdujący się za nim pejzaż miejski).
Na odwrocie napis flamastrem: Jerzy Rupniewski 1937 / Salonik 100V70.
*opłata droit de suite 

Malarz i grafik, uczeń Stanisława Lenza w warszawskiej WSSP (1911/1912). 
Przez okres dwóch lat studiował rzeźbę u Karola Hillera w monachijskiej 
Kunstgewerbeschule. Naukę kontynuował w Paryżu w Académie Julian. Od 
1916 był członkiem rzeczywistym TZSP. W 1925 osiadł na stałe w Bydgoszczy 
i czynnie uczestniczył w życiu społecznym i artystycznym miasta. Wiele 
podróżował odwiedzając Włochy, Jugosławię, Francję, Niemcy. Zafascynowany 
przyrodą Kujaw, Pomorza i wybrzeża Bałtyku brał udział  w plenerach 
malarskich. Początkowo uprawiał malarstwo olejne, pod wpływem J. Fałata 
zajął się techniką akwarelową, malował temperami i pastelami. Do jego 
ulubionych tematów należały pejzaże, ze szczególnym zamiłowaniem malował 
Bydgoszcz, widoki z Pomorza, a także motywy z podróży zagranicznych.  Poza 
pejzażami malował portrety, martwe natury, wnętrza.

42. 2 200 zł
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Wincenty WODZINOWSKI (1886-1940)

„Plotka”

olej, tektura, 70 x 100 cm,
sygn. p.d.: W. Wodzinowski

Malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej 
SSP (1881-1889) w pracowni Leopolda Loefflera, Jana 
Matejki i Władysława Łuszczkiewicza. Studia uzupełniał 
w akademii monachijskiej. W 1892 wrócił do kraju i 
osiadł w Swoszowicach k/Krakowa. W latach 1896-
1916 uczył malarstwa na Wyższych Kursach dla Kobiet 
im. Baranieckiego. Tematyka jego prac to najczęściej 
malowane żywiołowo i z humorem sceny związane z 
folklorem podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne 
oraz portrety.

47. 10 000 zł

Jerzy DUDA-GRACZ (1941-2004) Zdzisław LACHUR (1923-2007)48. 49.

„Młody chasyd”

tusz, akwarela, gwasz, 
papier, 42 x 30,3 cm,
sygn. l.d.: Z. Lachur
*opłata droit de suite 

11 500 zł 1 200 zł

„Pejzaż z Brzegów - 2”, 
1977

olej, płyta paździerzowa, 
22,5 x 18 cm,
sygn. l.d.: Duda Gracz.

Na odwrocie drukowana 
naklejka autorska z 
tekstem flamastrem: 
Pejzaż z Brzegów – 2 / 
olej, pł. paździerzowa / 
22,5 x 18 cm / Duda Gracz 
/ 1977 / (ołówkiem) 05. 
2001 werniks.
*opłata droit de suite 

Włodzimierz TETMAJER (1862-1923)

„Wieczór”

olej, płótno, 54 x 65 cm,
sygn. monogramem p.d.: W T
Na odwrocie drukowana nalepka TPSP w Krakowie z tekstem 
atramentem: Włodzimierz Tetmajer / Wieczór / olej / cena 300 zł /.
Obraz po konserwacji, płótno dublowane.

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 L. Löfflera 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 podkrakowskich. 
Tworzył także polichromie, w których łączył motywy ludowe z 
secesyjną stylizacją. Zajmował się też ilustrowaniem książek, 
projektowaniem witraży oraz działalnością publiczną.

46. 23 000 zł
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Adam KIEŁB (ur. 1957)

„Abstrakcja 87”, 2018

olej, płyta, 70 x 100 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.

52. 3 500 zł

Leopold LEWICKI (1906-1973) Fernand LÉGER (1881-1955)53. 54.

„L`Eau”, 1937

litografia barwna 
z pierwszego 
numeru pisma 
Verve, druk 
Mourlot Frères,
28,9 x 24,2 cm, 
plansza: 35 x 
26 cm, sygn. na 
płycie p.d.: F. 
Léger 37.

1 350 zł
1 200 zł 

„Abstrakcja II”

kredka, pastel, papier, 
42 x 29,8 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.

55.Bolesław STAWIŃSKI (1908-1983) Piotr STAWIŃSKI (ur. 1957)50. 51.

„Głowa 
wątrobowa”, 
1985

olej, sklejka, 40 x 
30 cm,
sygn. l.d.: Piotr 
Stawiński 
Na odwrocie 
naklejka autorska 
z teksem 
maszynowym: 
Piotr Stawiński 
/ tytuł: „Głowa 
wątrobowa” / 
technika: olej / 
wymiar 40 x 30 cm 
/ rok III. 1985

2 700 zł 2 200 zł

„Pejzaż śląski”, ok. 1952
olej, tektura, 34,5 x 35 cm, niesygnowany.
Ze zbiorów rodziny artysty.
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Edward OKUŃ (1872-1945) Friedrich IWAN (1889-1967)57. 58.

„Pejzaż zimowy. Wintersonne”
akwaforta barwna, 16 x 21 cm,
sygn. oł. p.d.: Friedr. Iwan.

800 zł 670 zł

„O poranku. Pocałunek”, 1902
cynkografia, ilustracja do poematu Jana Kasprowicza „Miłość”, 
wydanie pierwsze, Lwów, Nakładem Księgarni Polskiej, 1902,
13,2 x 18,6 cm, wym. karty: 18,5 x 24,5 cm,
sygn. monogramem wiązanym p.d.: OE

Jan NOWAK (ur. 1939) Jan NOWAK (ur. 1939)59. 60.

„Śląskie drachy”, 2018

linoryt, 8/10, odbitka 
wykonana ręcznie 
bez użycia prasy graficznej,
70,1 x 50,8 cm, sygn. 
oł. p.d.: Jan Nowak 2018 r.; 
oł. l.d.: Linoryt 8/10
„Śląskie drachy”.

1 600 zł 1 600 zł

„Jesień 2007”, 2007
linoryt, 5/6, odbitka wykonana ręcznie bez użycia prasy graficznej,
51 x 70,1 cm, sygn. oł. p.d.: Jan Nowak 2007; oł. l.d.: Linoryt 5/6 
„Jesień 2007”.

Wanda GOŁOGOWSKA (1919-2009) Władysław TOKARZ (ur. 1936)55. 56.

„W kopalni. Praca III”

linoryt, 33,6 x 42,6 cm, sygn. oł. l.d.: Tokarz; 
oł. p.d.: praca III - linoryt

800 zł 600 zł

„Taniec”, 1965
linoryt, 33,8 x 47,4 cm, sygn. oł. l.d.: W Gołogowska; oł. p.d.: 
linoryt 1965. Na odwrocie autorski opis długopisem: Wanda 
Gołogowska / Nr. leg 3/71 / tytuł Taniec / format 34 x 48  
/ medium linoryt.
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Zygmunt BRACHMAŃSKI (ur. 1936) Bogumił BURZYŃSKI (ur. 1957)63. 64.

„Popiersie Mozarta”
brąz, wys. 47 cm, sygn.: Burzyński.

Rzeźbiarz związany z katowickim środowiskiem artystycznym, 
absolwent zakopiańskiej PLSP im. A. Kenara, kształcił się  na 
wydziale rzeźby ASP w Krakowie, gdzie w 1988 uzyskał dyplom. 
Od 1991 pracował jako nauczyciel rzeźby w PLSP i ZSP w 
Katowicach. Artysta zajmuje się twórczością rzeźbiarską w zakresie 
rzeźby monumentalnej, kameralnej, medalierstwa, wykonuje 
małe formy rzeźbiarskie. Jest autorem wielu realizacji  w kraju i 
za granicą, m.in. projektu „Pomnika Obrońców Katowic z 1939 
roku” w Katowicach Panewnikach, rzeźb w śląskich kościołach, 
m.in. monumentalnej kompozycji 108 błogosławionych z rzeźbami 
portretowymi postaci Bł. Ks. E. Szramka i Bł. Ks. J. Czempiela 
w katowickiej Katedrze Archidiecezjalnej. Jest także autorem  
tablic okolicznościowych z portretami m.in. Św. Jana Pawła II, 
kard. Wyszyńskiego, kard. Hlonda, Wojciecha Korfantego, Józefa 
Wolnego, tablic „Solidarności”, „9 z Wujka”, 75 rocznicy I Sesji 
Sejmu Śląskiego, tablic patronów szkół i osób zasłużonych dla 
województwa śląskiego.

4 400 zł 6 000 zł

„Kobieta”
brąz, granit, wys. 30,5 cm, sygn. monogramem wiązanym: ZB

Rzeźbiarz i medalier związany ze śląskim środowiskiem 
artystycznym. W latach 1953-1959 kształcił się w krakowskiej 
ASP uzyskując w 1959 dyplom u prof. J. Bandury. Jest autorem 
pomników, m. in. Wojciecha Korfantego w Katowicach, pomnika 
Harcerzy Września w Katowicach, statuetki Śląskiego Wawrzynu 
Literackiego, Lauru Konrada - Ogólnopolskiego Festiwalu Sztuki 
Reżyserskiej „Interpretacje”, rzeźb w Wojewódzkim Parku Kultury
i Wypoczynku w Chorzowie. Wykonał kilka pomników Jana 
Pawła II, projektował i wykonywał pomniki i wystroje wnętrz dla 
kościołów. 14 grudnia 2007 z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego Bogdana Zdrojewskiego odebrał Brązowy Medal 
„Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Paweł TROCHA (ur. 1975) Paweł TROCHA (ur. 1975)61. 62.

„Nowy Jork. 
Planes”, 2018

fotografia barwna, 
płótno, 1/10, 76 x 
56 cm,
sygn. p.d.: 
PTrocha; l.d.: 2018
Na odwrocie u 
dołu autorski opis: 
New York, 2018 
„Planes” seria 1/10 
P. Trocha.

900 zł 900 zł

„Nowy Jork. 
Twins”, 2018

fotografia barwna, 
płótno, 1/10,
76 x 50,5 cm,
sygnatura i opis 
autorski na odwrocie: 
New York, 2018 
„Twins” seria 1/10 P. 
Trocha.

65.
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SERWIS DO KAWY „INA” ĆMIELÓW, ok. 1962

porcelana, natrysk, biała emalia, projekt formy: 
Lubomir Tomaszewski (1923-2018); 
dzbanek z pokrywką (wys. 12 cm), dzbanek na 
mleko (wys. 9,5 cm), cukiernica (wys. 4,5 cm), 
6 filiżanek (wys. 6 cm), 6 spodków (śr. 11,5 cm); 
znak drukowany, podszkliwny, zielony Zakładów 
Porcelany Stołowej „Ćmielów” w Ćmielowie z lat 
1951-1997, drukowane numery: 5463,
Kl. 11. Stan zachowania: brak pokrywki cukiernicy.
(Lit.: B. Banaś „Polski New Look. Ceramika użytkowa 
lat 50. i 60.”, Wrocław, 2011, s. 112). 

67. 2 000 zł

LAMPKA POCHŁANIACZ DYMU „ŻURAW” STEATYT WAZON STEATYT68. 69.

porcelana, złocenie, wys. 
28 cm;
wygięty korpus z 
dekoracją reliefową 
wgłębną, fason DC / XIX;
brak znaku, ryty symbol 
fasonu: DC / XIX.
Wytwórnia Wyrobów 
Ceramicznych „Steatyt” 
Zygmunt Buksowicz, 
Katowice, ok. 1960.
Stan zachowania b. dobry.
(Lit.: B. Banaś „Wytwórnia 
Wyrobów Ceramicznych 
Steatyt w Katowicach”, 
Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, Wrocław, 
2015, s. 216, il. 161a).

900 zł
400 zł

porcelana, farby 
lustrowe, złocenie, 
wys. 29,3 cm;
korpus z dekoracją 
reliefową wgłębną;
znak drukowany 
srebrny: „Steatyt / 
ZB / Katowice”,
Wytwórnia Wyrobów 
Ceramicznych 
„Steatyt” Zygmunt 
Buksowicz, Katowice, 
ok. 1960.
Stan zachowania b. 
dobry.

Bogumił BURZYŃSKI (ur. 1957) „DZIEWCZYNA GRAJĄCA NA BANJO” ROYAL DUX65. 66.

figurka art deco, 
porcelana, farby 
naszkliwne i 
podszkliwne, 
złocenie, wys. 36 
cm, znak (różowy 
trójkąt): Royal 
Dux Bohemia 
E, wyciśnięte 
numery: 3027,10. 
Stan zachowania: 
nieznaczne 
przetarcia złocenia.
Czechosłowacja, 
ok. 1930

2 200 zł
1 800 zł

„Akt”
brąz, marmur, wys. 18,5 cm; sygn. monogramem: BB.
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WAZON GIESCHE Hanna MODRZEWSKA-NOWOSIELSKA (1917-2008)70. 71.

TALERZ Z SYRENĄ WARSZAWSKĄ

porcelana, natrysk czarną farbą, dekoracja wykonana techniką 
drapania, śr. 25,5 cm, projekt dekoracji Hanna Modrzewska-
Nowosielsa, znak naszkliwny zielony Zakładów Porcelany i Porcelitu 
w Chodzieży: Chodzież / Made in Poland / 2 z lat 1664-1980, 
sygnatura naszkliwna czarną farbą: H. Modrzewska / Unikat. Stan 
zachowania b. dobry

1 600 zł
800 zł

porcelana, kobalt, złocenie, wys. 22 cm, na korpusie napis 
Kattowitz i herb miasta z datą 1865; znak niebieski Giesche i 
naszkliwna pieczątka: handmalerei. Stan zachowania: lekkie 
przetarcia złocenia na krawędzi wylewu.
Katowice, 1939-1945

Podobny wazon znajduje się w zbiorach Muzeum Historii Katowic 
i jest eksponowany na wystawie: „Z fabryki na salony! Wystawa 
porcelany „Giesche”, „Czuday”, „Huta Franciszka”, MHK, ul. 
Szafranka 9, Katowice,  25. 05. – 17. 11. 2019.

76.WAZON ĆMIELÓW, ok. 1910 WAZON MOSER

porcelana, kalka, 
farby naszkliwne, 
złocenie, wys. 
14 cm; korpus 
dekorowany 
kolistym 
medalionem ze 
sceną napoleońską 
„Bitwa pod Jeną” wg 
Horacego Verneta; 
znak drukowany 
niebieski fabryki w 
Ćmielowie z okresu 
Druckich-Lubeckich, 
1888-1920, 
stempel: Bataille 
d`Jena.

72. 73.

szkło czerwono-
purpurowe, 
szlifowane 
w pionowe 
fasety, wys. 11 
cm, sygnatura 
trawiona Moser 
z lat 1926-1936. 
Stan zachowania 
b. dobry.
Czechosłowacja, 
ok. 1930

950 zł 700 zł

74.
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SREBRNY ZESTAW DO KAWY I HERBATY 

dzbanek do kawy (wys. 20,5 cm), dzbanek do herbaty
(wys. 16 cm), dzbanuszek do mleka (11 cm), cukiernica (13 cm);
korpusy ośmioboczne, osadzone na niskich stopach, w górnej 
partii dekorowane drobnym perełkowaniem i taśmą z reliefowym 
motywem roślinnym, wydatne uchwyty o przekroju ośmiobocznym, 
wysklepione pokrywy ze sterczynami w formie plastycznych, 
stylizowanych motywów roślinnych; waga 1818 g, srebro pr. 0,800, 
niemiecka cecha po 1886, złotnik: Bruckmann & Söhne, Heilbronn, 
sygnatura detalisty: W. Löhr, wybity numer: No 11660.
Niemcy, ok. 1920

Peter Bruckmann (1865-1937) -  jeden z założycieli i pierwszy 
przewodniczący Deutsche Werkbund. Firma Bruckmann
& Söhne współpracowała z wiodącymi projektantami
niemieckimi pocz. XX w.

76. 6 500 zł 

KOSZYK ZE SZKŁEM WG PROJEKTU JULII KEILOWEJ POJEMNIK  NA WYKAŁACZKI BR. HENNEBERG74. 75.

mosiądz, srebrzenie, wys. 5,5 cm, projekt Julia Keilowa (?); gładki 
korpus w formie walca wsparty na 3 kolistych nóżkach; znak w 
owalu: Br. Henneberg / (gwiazda sześcioramienna) / Warszawa, 
wybity numer 110. Stan zachowania b. dobry.
Warszawa, ok. 1935

2 000 zł 1 200 zł

mosiądz, srebrzenie, szkło bezbarwne, szlifowane, wys. 22,5 
cm, projekt Julia Keilowa (1902-1943); gładki,  trapezoidalny 
korpus z zachodzących  na siebie wachlarzowatych płaszczyzn, 
wydatny uchwyt z płaskiej taśmy; znak w owalu: Br. Henneberg / 
(gwiazda sześcioramienna) / Warszawa, wybity numer 779. Stan 
zachowania dobry. Warszawa, ok. 1935 (źródło:  https://issuu.com/
muzeumwarszawy/docs/almanach_9/351)
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SREBRNY KOMPLET DO KAWY I HERBATY 

dzbanek do kawy (wys. 24,5 cm), dzbanek do herbaty (wys. 22 cm), imbryk (wys.28 cm), dzbanuszek do mleka (13 cm), cukiernica (14 
cm), pojemnik na herbatę (wys. 10,5 cm), podgrzewacz (wys. 11,5 cm), stojak z sitkiem (wys. 5 cm), taca (44 x 62,5 cm); kuliste korpusy z 
wysklepionymi pokrywami dekorowane reliefowym motywem girland kwiatowych i putt,  taca owalna z  gładkim lustrem i szeroką krawędzią 
dekorowaną reliefowym motywem girland; waga 6554 g, srebro pr. 0,800, niemieckie cechy po 1886, monogram złotnika AM (Adolf Mayer, Frankfurt 
nad Menem). Stan zachowania: uchwyt imbryka lutowany. Niemcy, ok. 1910

77. 22 000 zł

SREBRNY PUCHAR Z POKRYWĄ JAN POGORZELSKI SREBRNA TACA78. 79.

forma prostokątna ze ściętymi narożnikami,  4 nóżki w formie 
baranich głów, gładkie lustro obwiedzione ażurową galeryjką, dwa 
uchwyty; wym.: 63,5 x 39 cm, waga 3500 g, austro-węgierska 
cecha z lat 1872-1922 dla sreber próby 3 (0,800), punca złotnika 
nieczytelna. Stan zachowania dobry. Wiedeń, ok. 1910

4 200 zł
12 000 zł

kolista, wysklepiona 
stopa, trzon tralkowy, 
wysoka wazonowa czarka 
z wysklepioną pokrywą, 
wewnątrz złocone, płaszcz 
stopy, nodus, dolna partia 
czarki i pokrywy dekorowane 
reliefowym motywem 
kwiatowym; wys. 25 cm, waga 
334 g, srebro pr. 84, cechy 
probierni warszawskiej z datą 
1876, probierz: O.C. sygn. 
złotnika: Pogorzelski, znak 
warsztatowy: głowa jelenia.
Warszawa, 1876
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