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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. * obok ceny oznacza, że przedmiot posiada tzw. cenę gwarantowaną, poniżej której nie może zostać sprzedany
4. ⦁ obok ceny oznacza, że do wylicytowanej kwoty doliczona zostanie opłata w wysokości do 5% ceny
sprzedaży z tytułu „droit de suite“
5. Numery pod fotografiami odpowiadają numerom obiektów w katalogu
6. Szczegółowe informacje dotyczące aukcji można uzyskać telefonicznie w Domu Aukcyjnym 
tel. 12 422-19-66, 12 422-31-14 oraz w salonach Desy
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odbędzie się w dniach oodd 3300  mmaajjaa  ddoo  1100  cczzeerrwwccaa w godz. 10.00 – 18.00, w Krakowie,
w Pałacu Kmitów, ul. Floriańska 13, a w dniu aukcji obiekty można oglądać od godz. 10.00 – 14.00
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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 oraz estymację 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  2200  %%  oorraazz  ooppłłaattaa  ddoo  55%%  zz  ttyyttuułłuu  ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee..
OOppłłaattaa  2200%%  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 cenę wywoławczą i 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.
6. Osiągnięcie ceny poniżej dolnej granicy estymacji skutkuje sprzedażą warunkową.

IIII
1. DDoo  uuddzziiaałłuu  ww  lliiccyyttaaccjjii  uuppoowwaażżnniioonnee  ssąą  oossoobbyy,,  kkttóórree  wwppłłaacciiłłyy  wwaaddiiuumm  ww  wwyyssookkoośśccii  11..000000  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). W przypadku zgłoszenia dwóch takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
– 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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Pejzaż nadmorski 
olej, płótno, 29 x 55 cm, sygn. p.d.: e. dzierżencki.
33..550000,,--  ⦁

2. Eugeniusz DDZZIIEERRŻŻEENNCCKKII (1905-1990)

Pejzaż nadmorski 
olej, płyta, 32,5 x 47 cm, sygn. l.d.: e. dzierżencki.
33..550000,,--  ⦁

malarz, związany z sopockim środowiskiem artystycznym. studiował w warszawskiej asP u Wyczółkowskiego i skoczylasa.
jest autorem pejzaży marynistycznych z okolic Gdańska, Gdyni i sopotu.

1. Eugeniusz DDZZIIEERRŻŻEENNCCKKII (1905-1990)
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Pejzaż PodGÓrski
olej, płyta, 22,5 x 28 cm, sygn. l.d.: W. dmytryszyn.
11..990000,,--  ⦁

4. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN  (1905-1992)

PrzY zaPrzĘGaCH
akwarela, papier, 23 x 41 cm, sygn. l.d.: a. setkowicz.
33..660000,,--

W latach 1897 - 1898 kształcił się w krakowskiej akademii sztuk Pięknych pod kierunkiem Teodora axen-
towicza. malował sceny rodzajowe - często zaprzęgi, sanie, konie i śniegi nawiązując w tych obrazach do dzieł
Fałata, Wierusza-kowalskiego czy Brandta.

3. Adam SSEETTKKOOWWIICCZZ (1876-1945)

malarz, urodzony w krakowie, zmarły w ka-
towicach. Będąc jeszcze w gimnazjum brał
udział w iii Powstaniu Śląskim jako ochot-
nik. studia artystyczne odbył w krakowskiej
asP pod kierunkiem W. jarockiego i F. Pauts-
cha, naukę uzupełniał w studium kształce-
nia nauczycieli rysunku przy asP w
Warszawie. Po studiach podjął pracę peda-
gogiczną w szkolnictwie artystycznym jako
nauczyciel rysunku i malarstwa. Lata okupa-
cji spędził za granicą (Palestyna, Południowa
ahyka). swoje prace wystawiał m in. na Węg-
rzech, w jugosławii, egipcie i Południowej af-
ryce. Ulubionymi motywami artysty były
pejzaże, malował także martwe natury i sceny
rodzajowe. Uprawiał malarstwo olejne, po-
sługując się bogatą paletą barw, kładzionych
szybkimi, śmiałymi pociągnięciami pędzla.
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Las
akwarela, papier, 32 x 24,5 cm, sygn. p.d.: zP, l.g.: zPronaszko.
22..550000,,--  ⦁

malarz, rzeźbiarz, scenograf. studia: szkoła sztuk Pięknych w
kijowie, następnie krakowska akademia sztuk Pięknych, pra-
cownia T. axentowicza i j. malczewskiego; związany z grupą
ekspresjonistów Polskich, późniejszych Formistów; członek zrze-
szenia artystów Plastyków „zwornik“ i Tow. artystów Polskich
„sztuka“; prof. asP kraków.

5. Zbigniew PPRROONNAASSZZKKOO (1885-1958)

Las
akwarela, tektura, 26 x 20 cm, sygn. p.d.: ojo müller-Hartau.
11..440000,,--  ⦁

malarz śląski. Walczył w obydwu wojnach światowych, dużo po-
dróżował i często zmieniał miejsce zamieszkania (Hanower, stu-
dia malarskie we wrocławskiej Państwowej akademii sztuki i
rzemiosła artystycznego u prof. arnolda Buscha, szczawno
zdroju (Hartau), okolice dusznik zdroju, dolna saksonia, Wor-
pswede, Prusy Wschodnie, Finlandia). ostatecznie osiedlił się w
Hinterzarten w schwarzwaldzie, gdzie stał się cenionym mala-
rzem miejscowego krajobrazu. Tworzył w technice olejnej, a także
w temperach, pastelach, gwaszach i akwarelach pejzaże i wni-
kliwe studia przyrody, kompozycje kwiatów i martwych natur,
przedstawienia architektury, obrazy wnętrz i portrety. Większość
pejzaży jego autorstwa, formatowo raczej niewielkich, ma specy-
eczny, kameralny charakter.

6. OUo MMüüLLLLEERR--HHAARRTTAAUU (1898-1969)
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PorTreT XaWereGo dUnikoWskieGo
olej, płótno, 55,5 x 38,5 cm, sygn. p.d.: Terlikowski. 
1177..000000,,--

jest to portret olejny autorstwa Włodzimierza Terlikowskiego, przed-
stawiający postać Xawerego dunikowskiego. artysta słynął ze swego
burzliwego temperamentu, którego znamiona widoczne są w warstwie
malarskiej jego prac. swoje obrazy malował szybko, kształtując bryły za
pomocą nakładanej szpachelką farby, w której niemal „rzeźbił”.
dowodami na znajomość Terlikowskiego z dunikowskim, rozpoczętą
w okresie paryskim, są przekazy innych artystów przebywających w
tamtych latach w Paryżu – można tu przywołać wspomnienia zoei
stryjeńskiej; czy rzeźba Xawerego dunikowskiego Głowa Włodzimie-
rza Terlikowskiego 1916-17, znajdująca się w zbiorach królikarni.

8. Włodzimierz TTEERRLLIIKKOOWWSSKKII (1873-1951)

PorTreT CHłoPCa
Pastel, papier, 46 x 34 cm, sygn. p.g.: s. rzepa (19)37.
33..550000,,-- ⦁

Graek, ilustrator i malarz. Prowadził działalność pedagogiczną w
szkołach artystycznych w krakowie i w łodzi. od lat 60. mieszkał w
Warszawie, gdzie pracował jako kierownik graeczny wydawnictwa
PaX. Wynalazł technikę elektrolicznego trawienia płyt graecznych,
którą nazwał elektrotintą. obraz Portret chłopca różni się zdecydo-
wanie od jego dorobku artystycznego. został wykonany, prawdopo-
dobnie, jako wyraz wdzięczności dla gospodarzy. miękki modelunek
postaci podkreśla spokój prowincji. 

7. Stanisław RRZZEEPPAA (1906-1993)
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ŚWiĘTe oGnie
olej, sklejka, 23,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: L. kowalski, na odwrocie naklejka z pierwotnej oprawy: z cyklu
„Wieś” n 21/ autor: Leon kowalski/ adres: kraków. Pologne / tytuł: „Święte ognie” / rodzaj: olej / roz-
miar: 32 ½ x 23 ½ cent.
33..000000,,--

9. Leon KKOOWWAALLSSKKII (1870-1937)

rYnek GłÓWnY W k_koWie z koŚCiołem ŚW. WojCieCHa
olej, płótno, 59 x 68 cm, sygn. śr.d.: W. dmytryszyn, na odwrocie ołówkiem: mal. W. dmytryszyn/
kraków 1932 r.
33..550000,,--  ⦁

10. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN (1905-1992)

malarz i graek, uczeń krakowskiej asP w latach
1891-93. naukę kontynuował w monachium
i Paryżu. Podróżował po Francji, niemczech i Wło-
szech. od 1920 mieszkał na stałe w krakowie i ak-
tywnie uczestniczył w życiu artystycznym miasta.
Był m.in. współzałożycielem Tow. artystów Grae-
ków. z technik graecznych uprawiał litograeę, drze-
woryt, akwafortę. Tematem jego prac były pejzaże,
kwiaty, drzewa, scenki miejskie, utrzymane w duchu
hancuskiego impresjonizmu, pod którego wpływem
pozostawała twórczość artysty.
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komPozYCja z drzeWem i CHaTą
Tempera, papier, 27,5 x 19,5 cm (w świetle passe-partout),
sygn. p.d.: Tłakomski.
11..990000,,--  ⦁

Urodzony we Wręczycy k. krakowa. studiował na krakowskiej
asP pod kierunkiem Fryderyka Pautscha i Wojciecha Weissa. dy-
plom otrzymał w roku 1938. Uczył rysunku i malarstwa w kra-
kowskim liceum plastycznym i na macierzystej uczelni. kolorysta.
karykaturzysta („życie Literackie“). mąż malarki janiny mu-
szanki-łakomskiej (1920-82).

12. Tadeusz ŁŁAAKKOOMMSSKKII  (1911-1988)

koŚCiÓł BożeGo Ciała W k_koWie
akwarela, papier, 67 x 49 cm, sygn. p.d.: antoni Chrzanowski
1946/ kościół Bożego Ciała w krakowie.
44..550000,,--  ⦁

malarz ceniony przede wszystkim jako akwarelista, architekt.
Uczeń alheda Terleckiego i Leona Wyczółkowskiego w krakow-
skiej akademii sztuk Pięknych. od 1945 r. członek zPaP. ma-
lował pejzaże, kwiaty, martwe natury oraz krakowskie motywy
architektoniczne.

11. Antoni CCHHRRZZAANNOOWWSSKKII (1905-2000)
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Pejzaż
akwarela, gwasz, papier, 22 x 28,5 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: Tłakomski 1951.
11..220000,,--  ⦁

14. Tadeusz ŁŁAAKKOOMMSSKKII (1911-1988)

Pejzaż ze snoP`mi
akwarela, papier, 24,5 x 32 cm, sygn. l.d. monogramem: zP.
22..550000,,--  ⦁

13. Zbigniew PPRROONNAASSZZKKOO (1885-1958)
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PorTreT dzieWCzYnki W rÓżoWej sUkienCe
olej, płótno naklejone na tekturę, 39,8 x 28,9 cm, sygn. p.g.: W.
krzyżanowski, inną farbą, pod spodem: 12/9 95., p.śr-d.
W.krzyżanowski, stan zachowania: obraz przycięty, sygnatura
poprawiana, po konserwacji. załączona dokumentacja konser-
watorska (jadwiga Wyszyńska, kraków 2015).
44..550000,,--

Praca może być dziełem notowanego w słowniku artystów Pol-
skich łódzkiego portrecisty Włodzimierza krzYżanoW-
skieGo (1875-1931). krzyżanowski pracował jako
nauczyciel rysunku w szkołach łódzkich. Wystawiał w warszaw-
skim TzsP w latach 1924, 1925, a w roku 1932 w łodzi odbyła
się jego wystawa pośmiertna.

15. W. KKRRZZYYŻŻAANNOOWWSSKKII (XIX/XX w.)

PorTreT koBieTY W sUrdUCie 
olej, płótno, 61 x 47 cm, sygn. p.d.: j. Grabowski. 
1155..000000,,--

malarz, brat rysownika Wojciecha. studiował w szkole sztuk
Pięknych w krakowie u W. k. stadlera, razem z m.in. janem ma-
tejką i arturem Grojgerem. W latach 1860-1863 przebywał w
Wiedniu, gdzie przez jeden semestr kształcił się w akademii pod
kierunkiem k. Wurzingera. Uczestnik powstania styczniowego,
po jego upadku wyjechał za granicę, był w Pradze i monachium.
od 1866 stale mieszkał we Lwowie. Brał udział w licznych wy-
stawach, m. in. w Wiedniu i w Filadelei. We wcześniejszym okre-
sie malował pejzaże i sceny rodzajowe, później - od czasów
wiedeńskich - zajął się przede wszystkim portretem i w tej dzie-
dzinie doszedł do znakomitych osiągnięć. Portret kobiety w sur-
ducie wyróżnia się ekspresją i pogłębioną charakterystyką modelki.
Centralny punkt kompozycji stanowią jej wyraziste oczy.

16. Jędrzej GGSSBBOOWWSSKKII (1833-1886)
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marTWa naTU_ z kWiaTami
olej, tektura, 48 x 33 cm, sygn. p.d.: Giżbert.
33..550000,,--  ⦁

Początkowo pobierała prywatne nauki malarstwa, od
1895 roku studiowała na académie Colarossiw Paryżu.
odbyła podróże artystyczne do Włoch, Belgii, danii i
Bretanii. mieszkała i wystawiała w krakowie, Warsza-
wie oraz we Lwowie. Twórczość malarki oscyluje po-
między tendencjami młodopolskimi, symbolizmem a
hancuskim impresjonizmem. Projektowała secesyjną bi-
żuterię - klamra jej pomysłu  z parą smoków wysadza-
nych opalami znajduje się w muzeum mazowieckim w
Płocku.

18. Maria GGIIŻŻBBEERRTT--SSTTUUDDNNIICCTT (1868-1955)

CHrYzanTemY
olej, płótno, 86 x 72 cm, sygn. l.d.: F. Wagner.
44..000000,,--

17. F. WWAAGGNNEERR (XIX/XX w.)
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Pejzaż aLPejski
olej, płótno, 67 x 95 cm, sygn. p.d.: j. messer.
88..000000,,--

19. J. MMEESSSSEERR (XIX w.)
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zaLoTY
olej, płyta, 73,5 x 98,5 cm, sygn. l.d.: W.Wodzinowski.
1177..000000,,--

malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej ssP (1881-1889) w pracowni Loefflera, matejki i 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. Ba-
ranieckiego. Tematyka jego prac to najczęściej malowane żywiołowo i z humorem sceny związane z folklorem podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne oraz
portrety.

20. Wincenty WWOODDZZIINNOOWWSSKKII (1866-1940)
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sCena WsCHodnia
olej, płótno, 58 x 79 cm, sygn. l.d.: j.m.kasprowicz.
55..000000,,--  ⦁
Urodził się w rodzinie ziemiańskiej w majątku zubrza pod Lwowem. jako wolny słuchacz studiował w krakowskiej
akademii sztuk pięknych. Po wojnie osiadł w komorowie pod Warszawą. jego dzieła znajdują się w kolekcjach
w austrii, Holandii, stanach zjednoczonych. W swojej twórczości inspirował się malarstwem monachijczyków.
malował pejzaże morskie, konie, zaprzęgi, sceny rodzajowe, martwe natury, portrety oraz motywy orientalne.

21. Jakub Michał TTSSPPRROOWWIICCZZ  (1905-1975)

Pejzaż zimoWY
olej, płótno, 76 x 117 cm, sygn. p.d.: P. Weimann.
88..990000,,--

22. Paul WWEEIIMMAANNNN (1867-1945) 

malarz śląski, pejzażysta. studiował
we Wrocławiu w kunst-Gewerbeschule
w klasie pejzażu pod kierunkiem C.e.
morgensterna, w czasie studiów często
wyjeżdżał na plenery w karkonosze i
alpy. Poźniej kształcił się w akademii
berlińskiej. zamieszkał w Świerzawie,
a po i wojnie światowej w jeleniej Górze.
malował niemal wyłącznie pejzaże,
szczególnie chętnie zimowe widoki kar-
konoszy. jako wrażliwy obserwator na-
tury i mistrz w oddawaniu zimowego
nastroju, pozostawił po sobie bardzo
dużo prac, w tym studia pejzażowe ma-
lowane bezpośrednio w plenerze. Był
uzdolniony muzycznie, z pasji do muzyki
powstał stylizowany w duchu secesji cykl
rysunków, inspirowanych muzyką L. van
Beethovena. jego obrazy znajdują się w
zbiorach muzealnych, m.in. w kolekcji
muzeum karkonoskiego. 
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Pejzaż z TenCzYn`
olej, tektura, 21 x 23 cm, sygn.p.d.: st. Fabijański [1]906, na odwrociu napis ołówkiem: Tenczynek.
22..880000,,--

24. Stanisław Ignacy FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1865-1947)

Pejzaż
olej, tektura, 35 x 45 cm, sygn. l.d.: W. dmytryszyn.
11..880000,,--  ⦁

23. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN (1905-1992)

W roku 1880 studiował w pracowni rzeźbiarza Leo-
narda marconiego we Lwowie, w latach 1883-1888
w szkole sztuk Pięknych w krakowie w pracowniach:
F. szynalewskiego, i. jabłońskiego, W. łuszczkiewicza,
F. Cynka, L. Loefflera i j. matejki, jak również w aka-
demii sztuk Pięknych w monachium u a. Wagnera.
Wystawiał w TPsP w krakowie i TzsP w Warsza-
wie. malował widoki krakowa, sceny historyczne, sym-
boliczne i portrety.
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PoGoŃ za BoLszeWikiem
olej, sklejka, 78 x 52,5 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 1936. na odwrocie pieczęcie: „stwierdzam autentycz/ność tego obrazu” / jerzy kossak oraz okrągła:
jerzY kossak kraków pl. kossaka 4 z wpisanym numerem 896.
4400..000000,,--  ⦁

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem Wojciecha kossaka, wnukiem juliusza, bratem magdaleny samozwaniec i marii Pawlikowskiej-
jasnorzewskiej. już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca. nigdy jed-
nak nie podjął studiów na asP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w Towarzystwie sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano cykl
napoleoński, który został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków. Choć Wojciech kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, jerzy nigdy nie wypraco-
wał indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację enansową,
ale miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety. zdobył dużą
biegłość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. niezwykle popularny wśród krakowskiego zamożnego mieszczaństwa.

25. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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PaTroL – ki_sjerzY
olej, płótno, 36,5 x 48 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 1936.
3300..000000,,-- ⦁

26. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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PoTYCz` 
olej, płótno, 52 x 72 cm , sygn. p.d.: rBreitenwald.
66..550000,,-- ⦁

27. Roman Antoni BBRREEIITTEENNWWAALLDD (1911-1985) 

Pejzaż LeTni z krÓWką
olej, deska, 14 x 22 cm, sygn. p.d.: asProcajłowicz (sygnatura poprzecierana).
11..550000,,--

malarz, uczeń krakowskiej ssP (1896-1901) w pracowniach Cynka, malczewskiego, Wyczółkow-
skiego i stanisławskiego. Poza malarstwem sztalugowym projektował witraże, zajmował się malar-
stwem ściennym, uprawiał drzeworyt i litograeę. najczęściej malował pejzaże, były to zwykle
niewielkich rozmiarów widoki okolic krakowa.

28. Antoni PPRROOCCAAJJŁŁOOWWIICCZZ (1877-1949)

malarz, uczeń poznańskiej Państwowej szkoły sztuk
zdobniczych. studia kontynuował w krakowskiej asP
u mehoffera, axentowicza i jarockiego. Uprawiał ma-
larstwo olejne. ze szczególnym upodobaniem malował
konie, motyw ten pojawia się w jego obrazach batalis-
tycznych, scenach rodzajowych, scenach z polowań, ku-
ligach. obraz charakteryzuje typowe dla malarza
rozbielona i stonowana gama barwna. jednakże wy-
różnia go nieco odważniejszy niż w większości dzieł
Breitenwalda sposób kładzenia farby, drugi plan jest
jedynie zaznaczony, potęgujący wrażenie mgły i bitew-
nego pyłu. kontrastem dla spokojnej kolorystki jest in-
tensywny dynamizm sceny, ruchu podkreślają
diagonale kompozycji oraz długie pociągnięcia pędzla.
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Pejzaż z drzeWami
olej, tektura, 68 x 47 cm, sygn. l.d.: Henryk dietrich 1929, na
odwrocie nalepki wystawowe: częściowo zachowana zPaP w
krakowie, Pl. Św. ducha 5 „dom artysty” z datą 27 ii 192[?],
„13”, wypełniona ołówkiem: Henryk dietrich, Pejzaż, ol.
33..000000,,--

studiował w asP w Warszawie i w krakowie w latach 1918-
192, w pracowniach malczewskiego, mehoffera, W. Weissa.
naukę kontynuował we Włoszech i Paryżu. Głównie zajmował
się pejzażem.

30. Henryk DDIIEETTRRIICCHH (1889-1948)

Pejzaż
olej, sklejka, 57,5 x 47,5 cm, sygn. p.d.: L. Lisowski.
33..880000,,--

studiował malarstwo na krakowskiej asP pod kierunkiem W.
jarockiego i F. Pautscha. W czasie studiów został wyróżniony
nagrodami za studia aktu i prace całoroczne. malował przede
wszystkim martwe natury i akty. niemal cały dorobek artysty
spłonął w 1939 r. w zbombardowanym domu - pracowni.

29. Ludwik LLIISSOOWWSSKKII (1907-1943)
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kUPieC z `narkiem 
olej, płótno, 67 x 54,5 cm, sygn. l.d.: nieczytelna, XiX w.
33..000000,,--

32. MMNN (XIX w.) 

Pejzaż LeŚnY
olej, płótno, 106 x 62,5 cm, sygn. l.d.: B. Popławski 1903.
66..550000,,--

malarz polski przełomu XiX i XX w. W zbiorach łazienek królew-
skich jest jego widok Pałacu na Wyspie z 1901 r. W 1904 r. w ? ziar-
nie? była reprodukowany jego obraz ?Polanka?. W 1910 r. restaurował
obrazy w kościele w mieniu.

31. Bronisław PPOOPPŁŁAAWWSSKKII (XIX/XX?)
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marTWa naTU_ z kWiaTami
olej, tektura, 44 x 68,5 cm, sygn. p.d.: L. Lisowski.
44..000000,,--

33. Ludwik LLIISSOOWWSSKKII (1907-1943)

Pejzaż z mosTkiem
akwarela, gwasz, papier, 19,5 x 27,5 cm (w świetle passe-partout), sygn. p.d.: Tłakomski 1951.
11..220000,,--  ⦁

34. Tadeusz ŁŁAAKKOOMMSSKKII (1911-1988)
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rYBaCY CiąGnąCY sieCi
olej, płótno, 56 x 77 cm, sygn. p.d.: F.m. Wygrzywalski.
2255..000000,,--

malował kompozycje rodzajowe, akty, pejzaże, zwłaszcza morskie. Projektował witraże. interesowała go również tematyka społeczna, widoczna w licznych wize-
runkach rybaków – ciągnących sieci, wiosłujących na statkach lub zmagających się z morskim żywiołem – jakie artysta maluje podczas letnich wypraw nad zatokę
neapolitańską. Warto zwrócić uwagę, że pomimo powtarzających się układów kompozycyjnych postacie są zawsze zindywidualizowane. morze było dla artysty
tematem samym w sobie, z czasem doszedł do prawdziwej perfekcji w oddawaniu jego struktury. mistrzowsko ukazywał przejrzystość morskiej toni, grzywy fal, re-
geksy słońca odbijające się na powierzchni. kompozycje takie urozmaicały wyłaniające się z wody kamienie lub skały, czasami latające nad wodą mewy.

35. Feliks Michał WWYYGGRRZZYYWWAALLSSKKII (1875-1944)
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PorTreT jÓzeFa Pakiesa 
olej, płótno, 81,8 x 56,5 cm, sygnowany l.g.: [18]96 jmalczewski. 
338800..000000,,--

W zbiorach muzeum narodowego w krakowie znajduje się fotograea prezentowanego obrazu wykonanego przez amalię krieger, która była zaprzyjaźniona
z malczewskim. 
józef Pakies (1858-1923), wykształcony w Wiedniu, na początku lat 90. XiX w. rozpoczął działalność budowniczą w krakowie. Współpracował z Wacła-
wem krzyżanowskim. jego wczesne projekty cechował eklektyzm (kamienica jadwigu Hussarzewskiej przy ul. straszewskiego 27, 1897 r.; budynek instytutu
maryi, ul. Pędzichów 14/16, 1899 r.), dojrzalsze półmodernizm (dom zoei Popielowej, ul. Basztowa 1, 1908 r.; dom Wandy Pollerowej, ul. szpitalna 32;
Bursa akademicka Uj, ul. Grabarska 7, 1910-11 r.; zakład św. jadwigi przy ul. krupniczej 38; gmach akademii Umiejętności przy ul. sławkowskiej 17).
radny miejski, publicysta w kwestiach architektoniczno-urbanistycznych. działał w krakowskim Towarzystwie Technicznym i miejskich komisjach urba-
nistycznych. Był członkiem Towarzystwa miłośników Historii i zabytków krakowa. należał do grupy rzeczoznawców konsultujących restaurację zamku Wa-
welskiego; towarzyszył z. Hendlowi w wycieczce włoskiej celem lepszego odtworzenia kształtu krużganków. od 1921 r. był członkiem komitetu budowy gmachu
Polskiej krajowej kasy Pożyczkowej.  

36. Jacek MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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TanieC
akwarela, tusz, 21,5 x 20,5 cm, sygn. p.d.: W. dmytryszyn.
22..000000,,--  ⦁

37. Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN (1905-1992)

Ułan na koniU
akwarela, tusz, papier, 48 x 39 cm, sygn. p.d.: e.Geppert 1927.
66..000000,,--  ⦁

malarz związany z wrocławskim środowiskiem artystycznym.
kształcił się w krakowskiej asP, odbył dwuletnie stypendium
w Paryżu. Po wojnie osiadł we Wrocławiu. Był profesorem
tamtejszej PWssP. najczęściej podejmował tematykę bata-
listyczną, malował portrety konne, polowania, wyścigi, a także
wrocławskie pejzaże.

38. Eugeniusz GGEEPPPPEERRTT (1890-1979)
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szWoLeżer
olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: W. Borowicki.
66..000000,,--  ⦁

Polski malarz rodzajowy. W krakowie zetknął się z pracownią
Wojciecha kossaka. jako wolny słuchacz podjął studia w aka-
demii sztuk Pięknych w krakowie w pracowniach prof. e. eibis-
cha i z. radnickiego. od 1951 r. był członkiem związku Polskich
artystów Plastyków. malował sceny z wojen napoleońskich, pol-
skie wojsko oraz obrzędy ludowe.

39. Władysław BBOORROOWWIICCKKII (1909-1997)

na PoLoWanie 
olej, tektura, 46 x 31,5 cm, sygn. p.d.: Felix Franić 1927. 
66..550000,,--

Uczeń Wojciecha kossaka i jana matejki. malował sceny bata-
listyczne związane z kampanią napoleońską i powstaniami na-
rodowymi. obraz na polowanie to klasyczna scena myśliwska.
Pomimo intensywnej kolorystyki i zwierząt ujętych w ruchu, całość
przedstawienia jest spokojna i statyczna. zarówno w prezento-
wanym obrazie jaki i w całym dorobku artysty widać wpływy
warsztatu kossaka.

40. Felix FFSSNNIIČČ (1871-1937)
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maT` Bos` z dzieCiąTkiem i ŚW. janem CHrzCiCieLem z klasztoru oo. reformatów w Bieczu 
olej, płótno dublowane, 84 x 163 cm. niesygn., XVii-XViii w.

dzieło nieznanego autora, pochodzące pierwotnie z hanciszkańskiego klasztoru w Bieczu, jest przykładem wielkoformatowego, prowincjonalnego malarstwa sa-
kralnego. obraz przepełniony jest symboliką ikonograei chrześcijańskiej, ze swoim bogactwem fauny i gory, znanych i mitycznych stworzeń. W centralnym punk-
cie kompozycji, w otoczeniu natury przypominającej rajski ogród, znajdują się matka Boska z dzieciątkiem i małym janem Chrzcicielem oraz św. józefem. nad
postaciami świętych znajdują się chóry anielskie. symetrię kompozycja zawdzięcza nawiązaniu do łuków arkadowych, tworzonych przez rozłożysta palmę. 
111155..000000,,--

41. MMNN (XVII/XVIII w.)
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rYBaCY
olej, płótno, 48 x 68 cm, sygn. p.d.: r. Hornemann.
2200..000000,,--

42. R. HHOORRNNEEMMAANNNN (XIX/XX w.)

TarG kWiaToWY
olej, płótno, 58 x 78 cm, sygn. p.d.: F.m. richter-reich.
2222..000000,,--

artysta niemiecki. studiował w Lewin-Funke-schule w Berlinie. Przez pewien czas mieszkał w amsterda-
mie i Haarlemie, co znalazło wyraz w jego twórczości. malował pejzaże, mariny, a także widoki miast
przedstawiające często holenderskie targi rybne lub kwiatowe.

43. F.M. RRIICCHHTTEERR--RREEIICCHH (1896-1950)
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sPaLenie moskWY
olej, płótno dublowane, 94 x 127 cm, sygn. p.d.: jerzy kossak 192[7?].
112200..000000,,--  ⦁

Pochodził z krakowskiej artystycznej rodziny. Był synem Wojciecha kossaka, wnukiem juliusza, bratem magdaleny samozwaniec i marii Pawlikowskiej-jas-
norzewskiej. już jako dziecko wykazywał duże zdolności artystyczne, podejmując lekcje rysunku i malarstwa w pracowniach dziadka oraz ojca. nigdy jednak
nie podjął studiów na asP. Pierwszą indywidualną wystawę malarza zorganizowano w Towarzystwie sztuk Pięknych w 1910 roku, gdzie pokazano cykl na-
poleoński, który został bardzo dobrze przyjęty i doceniony przez krytyków. Choć Wojciech kossak wiązał z nim wielkie nadzieje, jerzy nigdy nie wypracował
indywidualnego stylu, powielając tematy wypracowane przez ojca. W trudnych powojennych czasach praktyka ta zapewniała mu stabilizację enansową, ale
miało to zły wpływ na jego rozwój twórczy. Poza tematyką ułańską i wojenną malował również sceny folklorystyczne, polowania i portrety. zdobył dużą bie-
głość w przedstawianiu wizerunków koni i jeźdźców. niezwykle popularny wśród krakowskiego, zamożnego mieszczaństwa.

44. Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955)
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Pejzaż
olej, tektura, 28 x 41 cm, sygn. p.d.: edward Wieczorek.
11..990000,,--⦁

krakowski malarz pejzażysta. studiował na asP w krakowie
w pracowni W. Weissa, którego malarstwo wywarło znaczny
wpływ na styl młodego artysty. Wielokrotnie wystawiał w TPsP
w krakowie i warszawskiej „zachęcie”. Tworzył głównie w tech-
nice olejnej. malował pejzaże w ekspresyjny sposób, z licznymi
impastami i bogatą gamą kolorystyczną, nieregularne plamy
barwne zdecydowanie dominowały nad rysunkiem.

45. Edward WWIIEECCZZOORREEKK (1901-1988)

PLaC ŚW. mar` W WeneCji
olej, tektura, 13 x 17,5 cm, sygn. p.d.: st.dziemański / Venezia
[1]925 (sygnatura wydrapana w mokrej farbie); na odwrocie
na papierze dedykacja: drogiemu Tadziowi m. – serdecznemu
i oddanemu Przyjacielowi oearowuję w dowód przyjaźni /
semp. Fid. / rynek Venecki / kraków dn. 87.Vi.17.
33..000000,,--  ⦁

malarz, uczeń T. Błotnickiego i s. dębickiego w szkole rysun-
ków malowania i modelowania, naukę uzupełniał u W. Wo-
dzinowskiego i T. axentowicza. Po 1924 podróżował
kilkakrotnie do Francji i Włoch. Brał udział w wystawach kra-
kowskiego TPsP, wystawiał w Warszawie, Lublinie, Poznaniu
i zakopanem. od 1954 mieszkał w Warszawie. najczęściej po-
dejmował tematykę pejzażową, malował Tatry i Podhale, mo-
tywy marynistyczne, widoki architektury.

46. Stanisław DDZZIIEEMMAAńńSSKKII (1897-1962)

akT koBieCY 
Gwasz, papier, 11,5 x 18,5 cm.
11..335500,,-- ⦁

adam Hoffmann w 1938 roku rozpoczął naukę w prywatnej
szkole malarstwa a. Terleckiego w krakowie. W latach okupacji
nawiązał kontakty z gronem artystów skupionych wokół Tadeu-
sza kantora, późniejszych członków Grupy młodych Plastyków
i od 1957 Grupy krakowskiej. W latach 1945-48 studiował na
Wydziale malarstwa asP w krakowie pod kierunkiem euge-
niusza eibischa. mimo, że był rówieśnikiem artystów z Grupy
krakowskiej, z którymi pozostawał w przyjaźni, tworzył w cał-
kowicie innym stylu. zamiast awangardy, skupiał się na własnym
stylu, który ujawniał się przede wszystkim w rysunku tuszem, węg-
lem, gwaszem czy pastelem, a mniej w malarstwie sztalugowym.
Postacie u Hoffmana były zwykle karykaturalne i groteskowe, choć
zachowujące pewien realizm. jego akty wykonane gwaszem miały
nieco inną wymowę. Przede wszystkim nie były one monochro-
matyczne, choć zastosowana kolorystyka była zwykle dość ogra-
niczona. ich formę można opisać jako bardziej abstrakcyjną,
uproszczoną, plastyczną, o miękkiej linii.

47. Adam HHOOFFFFMMAANN (1918-2001)
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PorTreT HenrY` VoGLe_ 
olej, dykta, 33 x 29 cm, sygn. p.d.: Wlastimil Hofman
22/iX 1953, na odwrocie dedykacja: Panu Henrykowi
Voglerowi na pamiątkę Wlastimil Hofman 22/iX 1953. 
1188..000000,,-- ⦁

Henryk Vogler (1911-2005) Prozaik, dramaturg, krytyk
literacki i teatralny. absolwent prawa na Uniwersytecie ja-
giellońskim (1933). debiutował w 1936 roku na łamach
„nowego dziennika”. W 1939 roku przedostał się do
Lwowa. W okresie 1941-1942 przebywał w getcie lwow-
skim. następnie więzień obozów pracy oraz obozów kon-
centracyjnych w Gross-rosen i Görlitz. Po 1945 roku
zamieszkał  w krakowie, gdzie w latach 1949-1951 kie-
rował m.in. działem literackim „Gazety krakowskiej”, a
także był współzałożycielem i członkiem redakcji „życia Li-
terackiego” (1951-1989). W latach 1953-1958 - pierw-
szy redaktor naczelny Wydawnictwa Literackiego. od
połowy lat 50. jako kierownik literacki związany z teatrami
krakowskimi. Propagator twórczości Tadeusza różewicza,
autor pierwszych monograei poświęconych poecie. opubli-
kował obszerne wspomnienia „autoportret z pamięci”.

49. Wlastimil HHOOFFMMAANN (1881-1970)

PorTreT nieznaneGo mĘżCzYznY
olej, płótno dublowane, 46,5 x 39 cm,  niesygn.,
XVii/XViii wiek.

klasyczne hancuskie malarstwo portretowe przełomu XVii
i XViii wieku, zarówno w kwestii ukazania modela, jak i
zachowanej kolorystyki. mężczyzna sportretowany w zbroi
okrytej płaszczem z zawiązanym pod szyję koronkowym
żabotem. dominantą obrazu jest światło padające prosto
na modela, reszta pola obrazowego pozostaje utrzymana
w ciemnej tonacji. obraz ten nawiązuje do typowego przed-
stawienia portretów orleańskiej gałęzi dynastii Burbonów,
które zostały zapoczątkowane wizerunkami Filipa i, któ-
rego rozkwit nastąpił w okresie regencji.
1122..000000,,--

48. MMNN (XVII/XVIII w.)
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PorTreT koBieTY z Fioł`mi 
Pastel, papier, 65 x 46 cm, sygn. l.g.: j. Unierzyski. 
66..550000,,--

józef Unierzyski studia artystyczne odbył w Warszawie, mona-
chium i we Włoszech. zięć matejki i późniejszy wykładowca kra-
kowskiej szkoły sztuk Pięknych zajmował się przede wszystkim
malarstwem religijnym i alegorycznym, jednakże przedstawiona
praca różni się od jego zwyczajowych przedstawień. artysta od-
chodzi tu od dziewiętnastowiecznego malarstwa akademickiego
na rzecz współczesnego, lekkiego ujęcia. delikatny modelunek wy-
nikający z zastosowania pasteli, pudrowe kolory i brak tła spra-
wiają wrażenie ulotności, a obraz wśród innych dzieł malarza
wyróżnia się atmosferą zmysłowości. Przezroczysta halka, wyjąt-
kowo śmiały strój, oraz rozmarzone spojrzenie kobiety to śmiałe
zabiegi dla twórczości Unierzyskiego.

51. Józef UUNNIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948)

PorTreT koBieTY – szkic 
kredka, lawowanie w kolorze brązowym, papier, 52,5 x 44,5
cm, sygn. l.g.: P.stachiewicz.
1111..000000,,--  

malarz, związany z krakowskim środowiskiem artystycznym,
wiceprezes tamtejszego TPsP. kształcił się w krakowskiej ssP, stu-
dia kontynuował w akademii monachijskiej w pracowni ojo
seitza. Podróżował po Włoszech, uczył malarstwa na Wyższych
kursach dla kobiet im. a. Baranieckiego. najbardziej znany z
cykli religijnych i kompozycji alegorycznych, malował również pej-
zaże i portrety młodych kobiet, posługując się techniką olejną i pas-
telami.

50. Piotr SSTTAACCHHIIEEWWIICCZZ (1858-1938)
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PrimaVe_
olej, tektura, 73,5 x 58,5 cm, sygn. l.d.: Primavera 1920 / Ludwik stasiak. 
3300..000000,,--

malarz, publicysta, studiował historię sztuki na uniwersytecie jagiellońskim oraz malarstwo u jana matejki w krakowskiej asP (1879-1886). naukę uzu-
pełniał w monachium i Wiedniu. Po powrocie do Polski w 1902 zamieszkał w Bochni, a następnie w krakowie. najczęściej posługiwał się technika olejną, ma-
lował martwe natury, portrety, sceny rodzajowe, pejzaże.

52. Ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924)
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żniWiar`
olej, tektura, 97 x 67 cm, sygn. l.d.: W. Wodzinowski. 
1155..000000,,--

53. Wincenty WWOODDZZIINNOOWWSSKKII (1866-1940)

PorTreT dzieWCzYnY
olej, płótno, 89 x 147 cm, sygn. p.d.: Brzozowski [19]37. 
1122..550000,,--⦁

malarz, rysownik, karykaturzysta. Brał udział w wystawach: Wystawa zbiorowa TPsP w krakowie, 1946, do-
roczny salon malarstwa krakowskiego, TPsP w krakowie, 1977.

54. Stefan BBRRZZOOZZOOWWSSKKII (1911-1978)
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sTarY Fedko
Pastel, papier, 60 x 46 cm, sygn. p.g.: sich, na odwrocie nalepka z numerem 2101, autorem i tytułem: stary Fedko ze swoimi wnuczkami, wskazująca, że
pierwotnie obraz był częścią tryptyku. stan zachowania: sfalowanie papieru.
5500..000000,,--

Był uczniem Leona Wyczółkowskiego, józefa mehoffera i stanisława Wyspiańskiego podczas studiów na akademii sztuk Pięknych w latach 1900-1908.
kształcił się również za granicą, m.in. w Wiedniu i Paryżu. W latach 1920-1930 wykładał w lwowskiej Państwowej szkole sztuk zdobniczych i Przemysłu
artystycznego, a następnie dziewięć lat pełnił funkcję profesora krakowskiej akademii sztuk Pięknych. W jego twórczości dominowała tematyka huculska; we-
sela, powroty nowożeńców, pasterki, sceny ludowe w baśniowym wydaniu. Wykonywał liczne karykatury do czasopism i w jamie michalika, podkreślając przy-
wary znanych postaci z krakowskiego świata artystycznego oraz galicyjskiej polityki. znany był również z licznych pejzaży, martwych natur, scen religijnych,
obrazów historycznych, projektów mozaik i witraży. Charakteryzowała go malarskość, witalność, śmiałość kreski i barw. jego prace znajdują się w kolekcjach
muzealnych w krakowie, Warszawie, łodzi.

55. Kazimierz SSIICCHHUULLSSKKII (1879-1942)



36

marTWa naTU_ z rÓżami i FiGUrką naPoLeona
olej, tektura, 51,5 x 61,5 cm, sygn. p.d.: m. Güntner 41 r. 
88..000000,,-- ⦁

56. Maria GGüüNNTTNNEERR--TTWWAALLEERROOWWIICCZZ (1916-1996)

oGrÓd BoTaniCznY W k_koWie
olej, płótno, tektura, 31 x 39 cm, sygn. l.d.: kr. Wróblewska 1946.
33..990000,,--  ⦁

57. Krystyna WWRRÓÓBBLLEEWWSSTT (1904-1994)

studiowała w akademii sztuk Pięknych w kra-
kowie, dyplom uzyskała w 1955 roku. malo-
wała martwe natury, kwiaty, pejzaże wiejskie i
miejskie, portrety. stosowała technikę olejną, de-
likatną fakturowo, utrzymaną w łagodnej
gamie barwnej i miękkim modelunku. Wyko-
nywała także monotypie. Przedstawione dzieło
jest wyśmienitym przykładem kunsztu Günter-
kawalerowicz w kontekście martwych natur.
stonowane tło, pastelowe róże i miękki modelu-
nek uzupełnia kolekcjonerska gratka – egurka
napoleona Bonaparte.

malarka, graeczka. studia na wydziale sztuk
pięknych Uniwersytetu im. stefana Batorego w
Wilnie (u Ludomira Śledzińskiego), następnie
w Paryżu (1938) w academie de la Grande
Chaumiere w Paryżu (1938). Współzałoży-
cielka Grupy wileńskiej. W Polsce, w krakowie
razem z synem andrzejem od 1945 roku.
Współzałożycielka Grupy dziewięciu Graeków.
kontynuowała tradycje drzeworytu warszaw-
skiego i wileńskiego sprzed wojny. wystawiała z
tą Grupą w latach 1947-1960. znana z fanta-
stycznych exlibrisów na całym świecie.
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Pejzaż
olej, tektura, tektura, 40 x 31,5 cm, sygn. l.d.: k. Wróblewska 45.
22..550000,,--  ⦁

59. Krystyna WWRRÓÓBBLLEEWWSSTT (1904-1994)

Las 
olej, tektura, 68 x 48 cm, sygn. l.d.: W. Wodzinowski P…? 1930. 
88..550000,,--

malarz, uczeń Gersona (1880-1881) oraz krakowskiej ssP (1881-
1889) w pracowni Loefflera, matejki i łuszczkiewicza. studia uzu-
pełniał 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 fol-
klorem podkrakowskiej wsi, kompozycje alegoryczne oraz portrety.

58. Wincenty WWOODDZZIINNOOWWSSKKII (1866-1940)
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aUToPorTreT
olej, płótno, tektura, 38 x 44 cm, sygn. l.d.: k. Wróblewska
1945, na odwrocie naklejki wystawowe: i salon wiosenny
1946 zPaP (Warszawa), zPaP kraków.
66..550000,,--  ⦁

60. Krystyna WWRRÓÓBBLLEEWWSSTT (1904-1994)

PorTreT CHłoPCa
olej, tektura, 41,5 x 32,5 cm, sygn. l.d.: krystyna 
Wróblewska 1940.
33..330000,,--  ⦁

61. Krystyna WWRRÓÓBBLLEEWWSSTT (1904-1994)
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F_GmenT arCHiTekTUrY W ParkU
ołówek, biele gwaszowe, papier, 27 x 20,5 cm (w świetle
passe-partout) ; sygn. p.d.: sF (monogram wiązany - gwa-
szem) oraz poniżej Będzin (?) 1884 / stanisław Fabijań-
ski (ołówkiem)
11..990000,,--

62. Stanisław Ignacy FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1865-1947)

Pejzaż z drzeWem i zaBUdoWaniami
ołówek, brązowy papier, 27,5 x 22 cm (w świetle passe-
partout), sygn. l.d.: erazm Fabijański.
995500,,--

63. Erazm Rudolf FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1826-1892)
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akT
Tusz brązowy, papier, 9 x 18,5 cm (w świetle passe-
partout),  sygn. l.d.: Podsadecki, dat. p.d.: 1955.
440000,,--  ⦁

66. Kazimierz PPOODDSSAADDEECCKKII  (1904-1970)

akT
Węgiel, papier, 27,5 x 37 cm, sygn. l.d.: Podsadecki
[19]47.
990000,,--  ⦁

malarz, fotograek, rysownik. studia artystyczne odbył
w szkole Przemysłowej w krakowie. Przyjaźnił się z Pei-
perem i strzemińskim, współpracował z awangardo-
wym czasopismem „zwrotnica“, był członkiem grupy a.
r. i Praesens. W okresie międzywojennym uprawiał ma-
larstwo abstrakcyjne, eksperymentował w zakresie foto-
graei. Po aresztowaniu artysty w 1941 większość jego
prac z lat 1926-1939 została zniszczona przez Ges-
tapo. Po wojnie był jednym z organizatorów zPaP w
szczecinie. Był artystą wrażliwym na prądy awangar-
dowe, we wczesnej twórczości ulegał wpływom kubizmu,
jego powojenne barwne pejzaże i martwe natury nawią-
zują do osiągnięć postkubistycznych.

64. Kazimierz PPOODDSSAADDEECCKKII (1904-1970)

akT
Tusz, papier, 13,5 x 20,5 cm (w świetle passe-partout),
sygn. p.d.: Podsadecki / 24.Vii. [19]54
660000,,--  ⦁

65. Kazimierz PPOODDSSAADDEECCKKII (1904-1970)
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Pejzaż LeTni
akwarela, papier, 32 x 46 cm (w świetle passe-partout), sygn. l.d.: rafał malczewski.
1122..000000,,--  ⦁

68. Rafał MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1892-1965)

Pejzaż z CHaTą Pod Lasem 
akwarela, papier, 27 x 37 cm, sygn. l.d.: rafał malczewski.
1100..000000,,-- ⦁

67. Rafał MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1892-1965)

malarz, rysownik, pisarz i felietonista, taternik,
narciarz, popularyzator Tatr. Był synem ma-
larza j. malczewskiego. studiował w Wiedniu
elozoeę i architekturę, po powrocie do kraju
uczył się malarstwa w pracowni swojego ojca.
W latach 1917-1939 mieszkał w zakopanem,
gdzie wszedł w krąg tamtejszej elity artystyczno-
intelektualnej, skupionej m. in. wokół Witka-
cego. W 1939 r. wyjechał do Francji, następnie
do Brazylii i do Usa. Był członkiem grupy
„rytm“ oraz Towarzystwa sztuka Podhalań-
ska. malował głównie pejzaże w technice akwa-
reli, często syntetyczne i uproszczone,
nawiązujące do prymitywizmu, o stylizowanej
i dekoracyjnej formie, w wąskiej gamie barw.
jego ulubionymi tematami były pejzaże tat-
rzańskie, przedstawiające zaśnieżone hale, cza-
sem poprzecinane śladami nart, masywy skalne
i sceny wspinaczek, a także widoki z małych
miasteczek, pejzaże fabryczne ze Śląska i port-
rety. od 1942 czynny w kanadzie, z tego
okresu pochodzi prezentowany obraz.
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PorTreT koBieTY We WnĘTrzU
akwarela, tempera, papier, 23 x 20 cm (w świetle
passe-partout), sygn. p.d.: Tłakomski.
11..770000,,--  ⦁

69. Tadeusz ŁŁAAKKOOMMSSKKII (1911-1988)

W P_CoWni arTYsTY
rysunek piórko ołówek akwarela papier, 22,5 x 16,5
cm, oprawa paspartout, sygn. L.d. a. Courmes 1960.
dedykacja: Pour st. Luc feignant Vierge. Czas powsta-
nia: 1960.
22..660000,,--  ⦁

alhed Courmes był hancuskim artystą, a jego kariera
obejmowała ponad 60 lat. zauważony został w 1927
roku, kiedy to namalował portret Peggy Guggenheim.
od tego momentu tworzył w swojej pracowni na mon-
tmartrze, współpracując z największymi nazwiskami
swoich czasów (wspólne wystawy z renée magrijem).
jego świat nie przestawał się wahać między realizmem
a kubizmem, ale Courmes nie chciał się ograniczać,
mimo że zawsze inspirował się mistrzami przeszłości
(był wierny warsztatowi klasyków jak dürer czy van
eyck). Ta wielowymiarowość artystyczna czyni z Co-
urmes prekursora wielu formalnych wynalazków egu-
racji lat sześćdziesiątych. Takim przykładem jest
oferowany rysunek, gdzie nieco surrealna tematyka e-
guracji łączy się z kanoniczny zarysem szkicu w tle.

70. Alfred CCOOUURRMMEESS (1898-1993)
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marTWa naTU_
olej, płótno, 60,5 x 80 cm, sygn. p.d.: Lipeż 1976.
66..000000,,--  ⦁

71. Romana LLIIPPEEŻŻ (1917-2003)

studiowała malarstwo dekoracyjne u H.
Uziembły i a. Terleckiego oraz u W. jaroc-
kiego, z. Pronaszki, e. eibischa i H. rudzkiej-
Cybisowej, w której pracowni uzyskała w roku
1960 dyplom. Członkini zPaP. Brała udział
w wystawach zbiorowych i indywidualnych.
związana z krakowem, z upodobaniem ma-
lowała architekturę miasta.

łodzie
olej, tektura, 28 x 42 cm, sygn. p.d.: ern. Croci [18]93.
44..000000,,--

obraz o kompozycji zbudowanej na mocnym kontraście linii pionowych i poziomych. Bliski pierwszy plan
stanowi hagment kutra rybackiego, którego maszty i dziób dzielą pionowo przestrzeń obrazu. Poziomym
akcentem jest linia horyzontu adriatyku. artysta odważnie zestawia mocne barwy, maluje fakturowo, zostawia
widoczne ślady pędzla.

72. Ernesto CCRROOCCII (1857-1943)
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PasTer`
olej, płótno naklejone na tekturę, 36,5 x 49,5 cm, sygn. l.d.: aleksy nowakowski / Węgry 1913 r. 
1177..000000,,--  

malarz ukraiński. kształcił się w krakowskiej asP u j. Unierzyskiego, L. Wyczółkowskiego, j. Fałata i t. axentowicza, przyjaźnił się z j. malczewskim. oże-
niony z anną Palmowską z mogiły, mieszkał tam w latach 1900-1913. W 1913 przeniósł się do Lwowa na zaproszenie metropolity andrzeja szeptyckiego,
który stał się jego mecenasem. od 1923 prowadził we Lwowie w swojej pracowni szkołę malarską. Często wyjeżdżał z uczniami na plenery w karpaty. jest au-
torem pejzaży nawiązujących klimatem do szkoły krakowskiej, malowanych ekspresyjnie, swobodnymi pociągnięciami pędzla, o żywej, nasyconej palecie barw.
Po osiedleniu się we Lwowie tworzył kompozycje nawiązujące do ukraińskiej historii, legend i folkloru.

73. Oleksy NNOOWWAAKKIIWWSSKKII (1872-1935)
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BUkieT kWiaTÓW PoLnYCH W szkLanYm Wazonie
akwarela, gwasz, karton, 28,8 x 21,3 cm, sygn. l.d. e. erb. stan zacho-
wania: niewielkie sfalowanie kartonu, karton sklejony z passe-partout.
44..990000,,--

malarz, związany z lwowskim środowiskiem artystycznym. Był nie-
zwykle utalentowanym samoukiem, którego twórczość porównywano
z malarstwem maksa Liebermanna. jego kompozycje olejne o charak-
terystycznej grubej fakturze, malowane swobodnymi pociągnięciami
pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy rodzajowe z kobietami
na targu, ukraińskie typy ludowe, martwe natury.

74. Erno EERRBB (1890-1943)

PorTreT mĘżCzYznY – ból zęba 1924
ołówek, papier, 28,5 x 28 cm ; sygn. wzdłuż dolnej krawędzi: jmal-
czewski 1924 – Wrzesień-, na odwrociu dedykacja: kraków / 1986-
07-03 – W dniu Przyjęcia księdza do domu (podpis – nazwisko
nieczytelne)
66..000000,,--

Wybitny polski malarz, uczeń krakowskiej ssP w pracowniach W.
łuszczkiewicza, F. szynalewskiego, H. Grabińskiego, a nieco później j.
matejki. studia kontynuował w ecole des Beaux-art w Paryżu . W
1879 miał już własną pracownię w krakowie. jako rysownik brał
udział w ekspedycji archeologicznej karola Lanckorońskiego do azji
mniejszej. Lata 1885-1886 spędził w monachium. kilkakrotnie po-
dróżował do Włoch. Pracował jako profesor na krakowskiej asP, przez
kilka lat pełniąc funkcję rektora. Był członkiem-założycielem TaP
„sztuka”. Po i wojnie światowej zamieszkał na stałe w krakowie. W
początkowej fazie twórczości nawiązywał do tematyki patriotyczno-
martyrologicznej Polaków po powstaniu styczniowym. Po powrocie z
monachium w jego twórczości rozpoczyna się okres dojrzałego symbo-
lizmu. z przenikającymi się wątkami patriotycznymi, biblijnymi, baś-
niowymi, literackimi i alegoryczno-fantastycznymi, dotykającymi
problemów ludzkiego losu, znaczenia sztuki i tajemnicy egzystencji. na-
malował także wiele portretów symbolicznych osób z bliskiego mu śro-
dowiska artystycznego, a także rodziny i przyjaciół.

75. Jacek MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1854-1929)
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F_GmenT mUrÓW z PorTaLem
akwarela, papier, 20 x 22 cm (w świetle passe-partout),
sygn. l.d.: Fabijański.
22..550000,,--

76. Erazm Rudolf FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1826-1892)

Pejzaż z drzeWem
ołówek, papier, 46 x 30 cm (w świetle passe-partout),
sygn. l.d.(dedykacja): jW. Pani karolinie michalskiej /
ze szczeremi życzeniami 4.Xi.1924. / st. Fabijański, na
odwrociu napisy ołówkiem dotyczące oprawy.
33..880000,,--

77. Stanisław FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1865-1947)
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sCena z WieLBłądami
akwarela, papier, 20,5 x 28,5 cm.
1100..000000,,-- ⦁

79. Krynicki NNIIKKIIFFOORR (1895-1968)

nikiFor krYniCki - właśc. epifaniusz dro-
wiak, był łemkowskim malarzem samoukiem po-
chodzącym z krynicy-zdrój, jest uważany za
jednego z najwybitniejszych artystów tzw. malar-
stwa naiwnego, prymitywnego. W swojej twórczo-
ści używał głównie akwareli i ołówka. artysta
podpisywał swoje dzieła jako „netyfor malarz“ lub
„matejko“. stworzył kilkadziesiąt tysięcy obrazków.
jego przedstawienia architektury, pejzażu, a także
postaci są uwrażliwione wyobraźnią, żywym kolo-
rem i mocnym konturem, wyczuciem kompozycji, i
szczegółowym oddaniem detalu. został odkryty i
doceniony dopiero w latach 60. XX wieku. Pierwsza
wystawa indywidualna prac nikifora w 1959 roku
zapoczątkowała jego kolejne ekspozycje na całym
świecie.

k_koWskie PrzedmieŚCie
olej, płótno, 25 x 35 cm, sygn. p.d.: Wł. Chmieliński.
1111..550000,,--  ⦁
studiował w warszawskiej miejskiej szkole sztuk  zdobniczych i malarstwa. Tematem jego twórczości
były widoki miejskie malowane olejno i akwarelą. Był malarzem związanym z Warszawą, gdzie mieszkał
i tworzył. W latach 1936-1939 artysta używał pseudonimu  Władysław stachowicz.

78. Władysław CCHHMMIIEELLIIńńSSKKII (pseud. STACHOWICZ) (1911-1979)
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Wesołe miasTeCzko (z serii moTYWY k_-
koWa, 1935)
drzeworyt, papier, 24,5 x 35 cm, niesygn., opisany długopi-
sem z tyłu na passe-partout: jonasz stern - drzeworyt - z
serii "motywy krakowa" - 1935 / z oryginalnego klocka j.
sterna odbił. art. mal. sławomir Chrysow w 2017 r (nakł.
10 egz.).
11..330000,,--

82. Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988)

sCena domoWa (z serii moTYWY k_koWa,
1935)
drzeworyt, papier, 24,5 x 35 cm, niesygn., opisany długopi-
sem z tyłu na passe-partout: jonasz stern - drzeworyt - z
serii "motywy krakowa" 1935 r. / z oryginalnego klocka j.
sterna odbił art. mal. sławomir / Chrystow w 2017 r.
(nakł. 10 egz.)
11..330000,,--

81. Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988)

sTrzeLniCa (z serii moTYWY k_koWa, 1935)
drzeworyt, papier, 24,5 x 35 cm, niesygn., opisany długopi-
sem z tyłu na passe-partout: jonasz stern - drzeworyt. - z
serii "motywy krakowa" 1935 r./ z oryginalnego klocka j.
sterna odbił. art. mal. sławomir /Chrystow w 2017 r. /
nakład 10 egz.
11..330000,,--

malarz, graek, rysownik, scenograf m.in. w Teatrze Cricot, peda-
gog. Współzałożyciel i Grupy krakowskiej. naukę rozpoczętą we
Lwowie kontynuował od roku 1928 w krakowie: w Wolnej
szkole malarstwa i rysunków Ludwiki mehofferowej oraz na
asP u axentowicza, jarockiego, kamockiego i Pautscha. Wspól-
nie z towarzyszami z Grupy krakowskiej zaangażowany spo-
łecznie i politycznie. internowany w Berezie kartuskiej; w czasie
wojny uwięziony we lwowskim getcie; ominięty przez kulę plutonu
egzekucyjnego. W latach 40. tworzył surrealistyczne dekalkoma-
nie, po odwilży jego znakiem rozpoznawczym stały się reliefowe
kompozycje abstrakcyjne wykorzystujące resztki organiczne takie
jak rybie ości, skóry, kości itp., opatrywane metaforycznymi tytu-
łami. Poza drzeworytem uprawiał też linoryt, akwafortę z akwa-
tintą i monotypię. interesowała go tematyka rodzajowa, a
większość rycin utrzymana była w poetyce satyrycznej groteski.

80. Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988)
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ULiCzna PrzekUP` (z serii moTYWY k_koWa, 1935)
drzeworyt, papier, 24,5 x 25,5 cm, niesygn., opisany długopisem z tyłu na passe-par-
tout: jonasz stern - drzeworyt - z serji "motywy krakowa" 1935 r./ z oryginalnego
klocka j. sterna odbity / przez art. mal. sławomira Chrystowa w 2017 r.
11..330000,,--

83. Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988)

sPoT`nie (z serii moTYWY k_koWa, 1935)
drzeworyt, papier, 24,5 x 25,5 cm, niesygn., opisany długopisem z tyłu na passe-par-
tout: jonasz stern - " motywy krakowa" - drzeworyt - 1935 r.
11..330000,,--

84. Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988)

komPozYCja - z cyklu Cień kota
rysunek, tusz, papier, 41,2 x 29,8 cm, nie sygn., oprawiony.
55..000000,,-- ⦁

malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malarstwo w akademii kra-
kowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza i kazimierza sichulskiego. następnie, w okre-
sie okupacji, kontynuował naukę w działającej oecjalnie kunstgewerbeschule pod okiem
Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46, uczył się aktorstwa i reżyserii w stu-
diu dramatycznym przy starym Teatrze w krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do
Grupy młodych Plastyków, a w roku 1957 został członkiem reaktywowanej wówczas
Grupy krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszyst-
kim wokół przewodzącego im Tadeusza kantora, brał udział w wystawach sztuki no-
woczesnej (kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował
z teatrem „Cricot 2“. W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik pla-
styczny Państwowego Teatru Lalki i maski „Groteska“ w krakowie. W swojej twórczo-
ści podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając
się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w Polsce. Prace artysty znaj-
dują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą. 

85. Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998)
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aUToPorTreT
Pastel olejny, papier, 40 x 25 cm (w świetle passe-partout), praca
oprawiona, sygn. p.d.: Panek 95.
11..660000,,-- ⦁

W 1937 r rozpoczął studia w instytucie sztuk Plastycznych w kra-
kowie na Wydziale Graeki pod kierunkiem andrzeja jurkiewicza i
Władysława jarockiego. Podczas okupacji naukę kontynuował w
kunstgewerbeschule, do 1942r. W latach 1945-48 studiował na Wy-
dziale malarstwa asP w krakowie u eugeniusza eibischa i zbig-
niewa Pronaszki. Uprawiał graekę, malarstwo i drzeworyt. W latach
60-tych powstały najsłynniejsze cykle drzeworytnicze: autoportrety,
kobiety obłąkane, Pastuchy, Pasterki, Latawce, Chorągwie i Próby
portretów józefa Gielniaka. Był członkiem międzynarodowych sto-
warzyszeń twórczych m.in. XYLon. artysta nagradzany - otrzy-
mał złoty medal na międzynarodowym Triennale Graeki w new
delhi 1971, nagrodę im. jana Cybisa 1988 r. Prace jerzego Panka
znajdują się w muzeach w Polsce, Usa, japonii, Wielkiej Brytanii, a
także w zbiorach prywatnych na całym świecie.

86. Jerzy PPAANNEEKK (1918-2001)

WsPomnienia z HamPTon
inkograea, papier, 28,5 x 20 cm, sygn. p.d.
11..660000,,-- ⦁

Polski malarz, graek i twórca plakatów. artysta po Politechnice War-
szawskiej, którą ukończył w 1969, uzyskując dyplom na Wydziale
architektury. Po studiach zajął się graeką, współpracując z czaso-
pismem „jazz Forum“. W 1981 wyjechał do Paryża, skąd rok póź-
niej wyemigrował na stałe do nowego jorku. W 1985 podjął pracę
jako wykładowca w nowojorskiej school of Visual arts. Prace ra-
fała olbińskiego są eksponowane zarówno w licznych galeriach i mu-
zeach, tj. Biblioteka kongresu, muzeum sztuki nowoczesnej w
Toyamie i Carnegie Foundation w nowym jorku, muzeum Plakatu
w Wilanowie. są także gromadzone przez prywatnych kolekcjone-
rów na całym świecie. jego twórczość jest szeroko nagradzana na
wielu konkursach międzynarodowych. W 1994 został laureatem
tzw. międzynarodowego oskara za najbardziej niezapomniany pla-
kat na świecie w konkursie „Prix savignac“ w Paryżu.

87. Rafał OOLLBBIIńńSSKKII (ur. 1943)



52

Gniazdo CzaroWniC
olej, płótno, 81 x 65 cm, sygn. na odwrocie: „Gniazdo czarownic” kmikulski kraków 1995, na ramie: Gniazdo CzaroWniC.
111100..000000,,--  ⦁

malarz, aktor, reżyser, scenograf. od roku 1938 studiował malarstwo w akademii krakowskiej pod kierunkiem Pawła dadleza i kazimierza sichulskiego.
następnie, w okresie okupacji, kontynuował naukę w działającej oecjalnie kunstgewerbeschule pod okiem Fryderyka Pautscha. Po wojnie, w latach 1945-46,
uczył się aktorstwa i reżyserii w studiu dramatycznym przy starym Teatrze w krakowie. Tuż po wyzwoleniu należał do Grupy młodych Plastyków, a w roku
1957 został członkiem reaktywowanej wówczas Grupy krakowskiej. Podobnie jak inni artyści skupieni w obu grupach, a przede wszystkim wokół przewodzącego
im Tadeusza kantora, brał udział w wystawach sztuki nowoczesnej (kraków 1948-49, Warszawa 1957 i 1959). Przez wiele lat współpracował z teatrem
„Cricot 2“. W latach 1948-1979 pracował jako scenograf i kierownik plastyczny Państwowego Teatru Lalki i maski „Groteska“ w krakowie. W swojej twór-
czości podejmował tematy abstrakcyjne, malarstwa metaforycznego i surrealistycznego, stając się jednym z najbardziej uznanych przedstawicieli tego nurtu w
Polsce. Prace artysty znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w Polsce i za granicą. 

88. Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998)
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akT na TLe morza, 1980
olej, płyta drewniana, 69 x 44,5 cm, sygn. na odwrocie: LUCjan mianoWski / „akt na tle morza“ / olej 1980 / 69 x 45 cm.
77..660000,,--⦁

Ur. w 1933 roku w strzemieszycach, zm. w 2009 roku w Białymstoku. Grafik i malarz. W 1950 roku rozpoczął studia w asP w krakowie w Pracowni plakatu
u prof. macieja makarewicza, następnie w Pracowni litografii u prof. konrada srzednickiego. W 1955 miał miejsce debiut Lucjana mianowskiego, wystawiał swoje
prace na ogólnopolskiej Wystawie młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w Warszawie. dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1956 r.
Przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof. Czesława rzepińskiego. otrzymał stypendium rządu francuskiego na studia w Paryżu
w École nationale supérieure des Beaux-arts w pracowni litografii u prof. Pierre’a Clairina, gdzie studiował w latach 1959-1960 i 1963-1964. odbył także
podróże artystyczne do algierii i skandynawii. Pracował jako wykładowca litografii w PWssP w Poznaniu. Uzyskał tytuł naukowy profesora. został laure-
atem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawach oraz konkursach artystycznych.
Twórczość Lucjana mianowskiego znajduje się w kolekcjach wielu muzeów i galerii w kraju i poza jego granicami m.in. w muzeum narodowym w Warsza-
wie, krakowie, Poznaniu, Bydgoszczy, museum of modern art w nowym jorku, muzeum sztuki Współczesnej w Tokio, museum de arte moderna w sao
Paolo, moderna museet w sztokholmie, Library of Congress w Waszyngtonie, Bibliothèque nationale de France w Paryżu, albertina w Wiedniu oraz
kolekcjach prywatnych.

89. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)
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sPaCer, 1977
Litograea barwna, 76 x 44 cm, sygn. d.śr.: epr. d’a. „spacer“ Lucjan 
mianowski [19]77.
11..660000,,--  ⦁ 

90. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)

Przed LUsTrem, 1976
Litograea barwna, 73 x 52 cm, sygn. l.d.: B. „Przed lustrem“, p.d.: Lucjan 
mianowski [19]76.
11..660000,,--  ⦁

91. Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009)
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komPozYCja FiGU_Lna
Tusz, tempera, pastel, papier, 49,5 x 48 cm, sygn.
l.d.: ryszard opaliński 14 july 2020 eltmann.
22..000000,,--

studiował w asP krakowie u prof. Czesława rze-
pińskiego. Uprawia głównie rysunek. Wystawia w Pol-
sce i całym świecie. obecnie mieszka i pracuje w
niemczech.

92. Ryszard OOPPAALLIIńńSSKKII (ur. 1947)

dWie PosTaCie
olej, płótno naklejone na płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: r. Banaszewski.
66..550000,,--  ⦁

W latach 1954-1959 studiował malarstwo i graekę w krakowskiej asP. dyplom uzyskał na Wy-
dziale Graeki w Pracowni Litograei prof. k. srzednickiego i w Pracowni Plakatu u prof. m. ma-
karewicza. W 1987 r. otrzymał tytuł profesora na Wydziale Graeki krakowskiej asP. Uprawiał
graekę warsztatową, rysunek, malarstwo. Prace artysty znajdują się w kolekcjach muzeum na-
rodowego w Warszawie i krakowie, muzeum ziemi Bydgoskiej, Praj institute w nowym jorku.

93. Roman BBAANNAASSZZEEWWSSKKII (1932-2021)
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emY-32
Płyta, akryl, 53,5 x 29 cm, sygn. p.d.: dawski, l.d.: [znak], opisany na odwrocie:
emY-32 / 53,5 x 29 / [znak w typie greckiej litery psi] / 79.
66..000000,,--  ⦁

studiował w asP w Warszawie. dyplom otrzymał w 1939 r. w pracowni F. s. ko-
warskiego i s. ostoi-Chrostowskiego. od 1945r. przez następne 25 lat związany był
z PWssP we Wrocławiu, której był profesorem i rektorem. zajmował się graeką, ma-
larstwem, rzeźbą w ceramice i szkle. Prace wystawiał w kraju i za granicą m.in. w
Londynie, soei, Pradze, Wiedniu, Berlinie, Budapeszcie, Tel-avivie czy Toronto. Był
laureatem wielu nagród i wyróżnień m.in.: nagrody artystycznej miasta Wrocławia,
nagrody artystycznej Wojewódzkiej rady narodowej, otrzymał medale Towarzy-
stwa Przyjaciół sztuk Pięknych a także medal na iV międzynarodowym Biennale
exlibrisu w malborku.

94. Stanisław DDAAWWSSKKII (1905-1990)

Bez TYTUłU
akryl, płótno, 30 x 21 cm, sygn. na odwrocie, oprawiona.
22..770000,,-- ⦁

studiowała na Wydziale malarstwa akademii sztuk Pięknych w krakowie w la-
tach 1985-1990. dyplom z wyróżnieniem uzyskała w pracowni prof. janiny kraupe-
Świderskiej w 1990 roku, aneks z graeki w Pracowni Filmu animowanego. od 2000
roku jest uczestniczką sympozjów i plenerów malarskich organizowanych przez dr
Bożenę kowalską dla artystów posługujących się językiem geometrii w okunince koło
Chełma, orońsku oraz w radziejowicach. jej prace znajdują się w zbiorach m.in.:
muzeum narodowego w szczecinie, muzeum w Bochen, Galeria studio w War-
szawie, muzeum Historyczne miasta krakowa, muzeum archidiecezji w katowi-
cach, Centrum rzeźby Polskiej w orońsku, mondriaanhuis, muzeum w amersfoort
oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

95. Tamara BBEERRDDOOWWSSTT (ur. 1962)
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marina
olej, płyta, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: Barwecki, opisany na odwrocie, naklejka z TPsP kraków.
44..550000,,--  ⦁
krakowski malarz. studiował na asP w krakowie w pracowniach W. jarockiego i F. Pauts-
cha. Posługiwał się głównie techniką olejna i akwarelową. najczęściej malował widoki kra-
kowa i jego zabytki. Po wojnie prowadził w krakowie pracownię malarską w międzyszkolnym
ośrodku Pracy Pozaszkolnej.

96. Tadeusz BBAARRWWEECCKKII--SSZZEEWWCCZZYYKK (1912-1999)

Bez TYTUłU
akryl, deska, 20 x 20 cm, 2017, sygn. ś.d., na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
22..550000,,--

97. Artur MMAAJJTT (ur. 1967)

Ukończył Politechnikę krakowską na Wydziale architek-
tury oraz paryską École nationale supérieure des Beaux-
arts. jego wszechstronne wykształcenie znajduje odbicie
zarówno w różnorodności stosowanych przez niego technik,
wśród których znaleźć można malarstwo akrylowe, fotogra-
eę, sitodruk oraz wiele innych, jak i w bogactwie jego do-
świadczeń zawodowych. artysta zajmuje się bowiem nie tylko
malarstwem czy fotograeą, ale także graeką, w tym ilustro-
waniem różnego rodzaju wydawnictw i tworzeniem plaka-
tów. Co więcej, majka często stosuje różne inspiracje, techniki
i style w obrębie jednego dzieła, co pozwala mu uzyskać ory-
ginalne efekty plastyczne. artur majka regularnie prezentuje
swoje prace w Polsce, stanach zjednoczonych i we Francji.
od siedmiu lat związany jest z paryską Galerią roi doré,
dla której zaprojektował jej pierwsze logo i gdzie wystawiał
kilkakrotnie swoje prace (na wystawach indywidualnych i
grupowych). od 1992 r. mieszka i pracuje w Paryżu.
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Bez TYTUłU 
Technika własna, kredka, gamaster, papier, 100 x 70 cm, sygn. p.d.: HiPo.
550000,,-- ⦁

99. Hipolit ŚŚMMIIEERRZZCCHHAALLSSKKII  (1925-2012) 

Bez TYTUłU
Technika własna, tusz, kredka, papier, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: HiPo.
550000,,-- ⦁

98. Hipolit ŚŚMMIIEERRZZCCHHAALLSSKKII  (1925-2012) 

W czasie ii wojny światowej brał udział w konspiracji. Bezpośrednio po wojnie
pracował jako fotoreporter dziennika Bałtyckiego. Lekką atletykę zaczął upra-
wiać w 1948. jego największym sukcesem było mistrzostwo Polski w biegu na
3000 m z przeszkodami w 1955. W tej samej konkurencji w 1957 zdobył brą-
zowy medal. W 1950 zdobył wicemistrzostwo Polski w sztafecie 4 x 1500 m
w barwach związkowca Gdynia. zawodowo zajmował się fotograeą. Praco-
wał m.in. w Teatrze muzycznym w Gdyni (także jako oświetleniowiec) - od
1957, a w latach 1978-1988 na statku Tss stefan Batory. Był także utalen-
towanym malarzem, graekiem i muzykiem, aktywnym w środowisku trój-
miejskich artystów.
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BarBareLLa
olej, płótno, 38 x 24 cm, sygn. l.d. hieronim kozłoWski, opisany
na krośnie: BarBareLLa 82r / Hieronim kozłoWski, za-
chowana etykieta z galerii P.P. sztuka Polska, kraków, Floriańska 34.
11..550000,,--

Ur. w 1940 r. w krakowie. studia: 1960-1966 asP w krakowie u m.
Wejmana. Uprawia graekę, malarstwo, rysunek.

100. Hieronim KKOOZZŁŁOOWWSSKKII (ur. 1940)

LePkie LaTo, 2021
akryl, płótno, 40 x 30 cm, sygn. l.d.: Bartosz jancik, na odwrocie opis
autorski.
11..220000,,--

101. Bartosz JJAANNCCIIKK (ur. 1993)
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Bez TYTUłU
akryl, płótno, 100 x 120 cm, sygn. l.d.: szPUnar.
55..000000,,--

103. Renata SSZZPPUUNNAARR  (ur. 1970)

PandemiCzne marzenie, 2021
olej, werniks, płótno, 50 x 70 cm, sygn. ilona Foryś.
11..000000,,--

102. Ilona FFOORRYYŚŚ (ur. 1980)

studia na Wydziale malarstwa akademii
sztuk Pięknych w krakowie, w pracowniach
prof. jana szancenbacha i prof. jerzego nowo-
sielskiego. Członkini związku Polskich artystów
Plastyków i Towarzystwa Przyjaciół sztuk
Pięknych. Prace w kolekcjach polskich, a także
we Francji, Usa, Włoszech, niemczech, oraz w
kolekcji Uniwersytetu Prawa w Berlinie. W
1998 roku ii nagroda - srebrny medal „La me-
rite et devouement Francais” w salonie akade-
mii artystów z europy Centralnej „Ces inconnus
Celebres”, galeria „l’espece d’animation des
Blancs monteaux“, Paryż. 

absolwentka łódzkiej asP im. W. strzemińskiego,
którą ukończyła w 2005 r. w pracowni sitodruku
pod kierunkiem prof. a. smoczyńskiego, aneks w
pracowni malarskiej pod kierunkiem prof. j. zdu-
niewskiego. absolwentka podyplomowych studiów
kuratorskich w instytucie Historii sztuki Uj w kra-
kowie (2005-2006). W 2006 r. otrzymała wy-
różnienie za obraz pt. splendor w konkursie
organizowanym przez art&Buisness w Warsza-
wie, „obraz roku 2005“. studiowała na Wydziale
Produkcji mediów Cyhowych w pwsiv i t im.
L.schillera w łodzi (2006-2008). W 2008 otwo-
rzyła działalność artystyczną iLaFo iLona
ForYŚ, promującą własną twórczość. od marca
2011 r. wiceprezes oddziału Wieluńskiego
zParP. W 2012 otrzymała wyróżnienie w pierw-
szej wirtualnej wystawie konkursowej arT
anGeL oraz za obraz pt. „Fight“ na ogólnopol-
skim Biennale Plastyki dąbrowa Górnicza. W
czerwcu 2013 r. uczestniczyła w konkursie malar-
skim „Gdzie odnaleźć Boga - drewniane kościółki
ziemi Wieluńskiej“ zorganizowanym z okazji ob-
chodów dni Wiary na ziemi Wieluńskiej. Uczest-
niczka wystaw zbiorowych i indywidualnych.
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WieL` FaLa - konieC sezonU
akryl, pastel, graet, płyta, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: maciej majewski 22, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona, 2022.
44..220000,,--

W latach 1983-1984 studiował na Wydziale artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie a następnie w latach 1984-1988 studiował na aka-
demii sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Graeki. W 1988 roku uzyskał dyplom w pracowni graeki warsztatowej profesora romana artymowskiego.
aneks do dyplomu uzyskał z malarstwa w pracowni profesor Teresy Pągowskiej. za najlepszy dyplom w 1989 r. został stypendystą ministerstwa kultury i sztuki.
Brał udział w licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. jego twórczość skupia się na graece warsztatowej, malarstwie, pasteli i ry-
sunku. jest laureatem kilku nagród w tym: ii nagrody w pierwszej edycji jesiennych konhontacji, BWa rzeszów 2010 i Grand Prix konkursu „obraz, Graeka,
rysunek, rzeźba roku 2015“, na którym otrzymał również nagrodę publiczności. od 2008 roku pełni funkcję Prezesa związku Polskich artystów malarzy i Gra-
eków oddział w rzeszowie.

104. Maciej MMAAJJEEWWSSKKII (ur. 1963)
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WYminiĘCie, 2022
olej, płótno, 100 x 120 cm, sygn. p.d.: F. łoziŃski. 
11..000000,,--

Ukończył studia na Wydziale sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w krakowie w 2011 r.
broniąc dyplom pod kierunkiem Piotra jargusza. autor kilkunastu wystaw indywidual-
nych. jego prace znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.

106. Filip ŁŁOOZZIIńńSSKKII (ur. 1986)

eXPLosao, 2022
akryl, olej, płótno, 90 x 90 cm, sygnatura i opis autorski na odwrocie.
11..880000,,--

105. Joanna RRUUDDEEKK (ur. 1988)

absolwentka akademii sztuk Pięknych w krakowie oraz Li-
ceum Plastycznego w rzeszowie. dyplom z malarstwa uzys-
kała w pracowni prof. andrzeja Bednarczyka. Uczestniczka
wielu plenerów malarskich oraz wystaw zbiorowych. ma na
swoim koncie kilka wystaw indywidualnych. Współpracuje
z galeriami sztuki w kraju oraz za granicą
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one G_Y
akryl, płótno, 80 x 100 cm, sygn. na odwrocie marek Grabowski.
11..550000,,--

108. Marek GGSSBBOOWWSSKKII (ur. 1955)

PierWszY ŚnieG, 2021
Technika własna, płótno, 85 x 85 cm, sygn. na odwrocie.
11..550000,,--

107. Jacek JJAASSIINNIIAAKK (ur. 1972)

Ukończył PWssP w Poznaniu z wyróżnieniem. artysta
malarz, rzeźbiarz, pedagog.  Poeta i felietonista. Laureat
m.in. Grand Prix na ogólnopolskim Biennale Pasteli w
nowym sączu (1996) i i nagrody na Biennale Pasteli
(1998), twórca statuetki z brązu adama Piwowara oraz
michała spisaka, realizator wielkoformatowego street
artu w szczecinie. na swoim koncie ma liczne wystawy
indywidualne w kraju i za granicą, udział w kilkudziesię-
ciu wystawach zbiorowych, w tym trzykrotnie na art
expo w nowym jorku.

W 2017 roku ukończył akademię sztuk Pięknych w kra-
kowie na wydziale malarstwa. W sztuce szuka powiąza-
nia pomiędzy światem wyobraźni a światem realnym. W
swoim malarstwie koncentruje się głównie na własnym, su-
biektywnym przeżywaniu świata. obraz staje się zapisem
wrażeń, myśli, stanów emocjonalnych i duchowych. To
malarstwo idei, uczuć i myśli, których nie można w żaden
sposób „seguratyzować“. artysta w swoich pracach łączy
różne materiały i techniki, by w jak najbardziej bezpo-
średni sposób przekazać, często wieloznaczną, treść.
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ForsYCje, 2022
akryl, płótno, 90 x 90 cm, sygnatura i opis auto-
rski na odwrocie.
11..550000,,--

W latach 2013-18 studiował malarstwo na Wy-
dziale sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego w kra-
kowie. dyplom w pracowni prof. stanisława
sobolewskiego (aneks z graeki pod kierunkiem
prof. jerzego jędrysiaka). W latach 2015-19 stu-
diował malarstwo na krakowskiej akademii sztuk
Pięknych (w pracowniach prof. adama Wsioł-
kowskiego i prof. Teresy kotkowskiej – rzepeckiej).

109. Bartosz JJAANNCCIIKK  (ur. 1993)

miasTo 11, 2021
olej na płótnie, 60 x 60 cm, sygn. p.d: łukasz
jacek 2021.
11..000000,,--

absolwent krakowskiej akademii sztuk Pięknych.
W 2012 obronił dyplom w Pracowni malarstwa
sztalugowego prof. Teresy kotkowskiej-rzepeckiej,
aneks w pracowni malarstwa ściennego prof. ro-
mana łaciaka. obecnie zajmuje się malarstwem
przedstawiającym, głównie pejzażem miejskim
oraz abstrakcją. W krakowie znajdują się również
jego realizacje ścienne.

110. Łukasz JJAACCEEKK (ur. 1978)
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z CYkLU GaTUnek LUdzki - Badania TerenoWe, 2015
akryl, płótno, 110 x 140 cm, sygn. p.d. i na odwrocie. 
11..550000,,--

111. Stanisław CCHHOOLLEEWWAA (ur. 1973) 

Ukończył akademię sztuk Pięknych w kra-
kowie. Wydział Graeki, Pracownia sitodruku
pod kierunkiem prof. Wojciecha krzywobłoc-
kiego w 2003 roku a także studia na akade-
mii Pedagogicznej w krakowie dyplom w
Pracowni Linorytu ad. jana Bujnowskiego
2001. zatrudniony na Uniwersytecie Pedago-
gicznym w krakowie od 2005 roku. Prowa-
dzi zajęcia z sitodruku. Członek
stowarzyszenia Polskich artystów Plastyków
w krakowie. najczęściej tworzy cykle gra-
eczne, malarskie, rysunkowe. dotychczas zrea-
lizował m.in: „zdarzenia”, „sytuacje”, „Tu i
gdzie indziej”, „Gatunek ludzki – badania te-
renowe”, „Pozy różnorakie”. zajmuje się gra-
eką warsztatową, rysunkiem oraz
malarstwem. Uczestniczy w wystawach gra-
eki, malarstwa i rysunku w kraju i za granicą.

ŚWiaTło W oGrodzie. T_nsYLWania.
olej, płótno, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: Gałecka 2019.
33..000000,,--

112. Joanna GGAAŁŁEECCTT (ur. 1963)

studia na akademii sztuk Pięknych w kra-
kowie - Wydział  Graeki /dyplom 1992 /,
Wydział malarstwa /dyplom 1994 /. Ceni
znajomości z jerzym Pankiem i marią anto.
Tworzy prace malarskie, graeki i rysunki.
Pisze teksty o sztuce. otrzymała stypendium
Fundacji im. T. kulisiewicza  oraz stypen-
dium Fundacji im. jana Pawła ii w rzymie.
Wielokrotnie nagradzana za prace graeczne
i malarskie. Brała udział w ponad 40 wysta-
wach indywidualnych oraz w plenerach i pro-
jektach w kraju i za granicą. Prowadziła
warsztaty artystyczne oraz stworzyła „Bu-
masznij Teatr” („Papierowy Teatr”) i spek-
takl plastyczno- muzyczny w aszchabadzie
(Turkmenistan).
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Bez TYTUłU
olej, płótno, 89 x 99 cm, praca oprawiona, sygnowana na odwrocie.
22..000000,,-- ⦁

114. Ryszard MMIIŁŁEEKK (ur. 1955)

jest członkiem stowarzyszenia Pastelistów
Polskich (sPP), członkiem związku Polskich
artystów Plastyków (zPaP) oraz członkiem
honorowym Pastel society of america, nY.
Ukończył Liceum sztuk Plastycznych w Tar-
nowie i Historię sztuki w katolickim Uniwer-
sytecie Lubelskim. Prezentował swoją
twórczość na ponad 150 wystawach indywi-
dualnych oraz uczestniczył w ponad 140 wy-
stawach zbiorowych w Polsce, europie i Usa.
Wiele lat pracował jako wykładowca historii
sztuki i plastyki w szkołach różnych stopni.
kierował galeriami, organizował i prowadził
plenery i warsztaty artystyczne. zajmuje się
malarstwem i rysunkiem, a także scenograeą.

sHoWTime / PUnCH and jUdY, 2017
Pastel, papier, 74 x 117 cm, na odwrocie opis autorski.
66..000000,,-- ⦁

113. Andrew HHAANNCCOOCCKKSS (ur. 1982)

artysta należy do niezwykle wąskiej grupy fo-
tografów, którzy wykonywali okładki magazy-
nów sports illustrated i Time. jego prace
zostały również wybrane jako jedne z najlep-
szych opublikowanych zdjęć sportowych de-
kady (2010-2019 zarówno przez esPn, jak
i sports illustrated. do jego klientów należą
między innymi: nikon, adidas, Chevrolet,
miami dolphins, Texas a&m athletics, Ten-
nessee Titans, duke Basketball, Purdue, XFL,
nCaa Photos, Cojon Bowl. mieszka i tworzy
w dallas w Teksasie.
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i dream oF TsUnami
akryl,  płótno, 150 x 120 cm, sygn. p.d.
66..660000,,-- ⦁

kształciła się w Central st. martins w Londynie (Ba Wo-
menswear Fashion design, ma Fine art) i jest absolwentką
programu malarstwa w studiu Turps Banana. jej prace były
wystawiane na wystawach indywidualnych i zbiorowych w
galeriach i instytucjach publicznych, m.in.: dannielle Hod-
son: another kind of Life’, Four You Gallery (2021); „mi-
niscule Venice”, program satelitarny 58. Biennale w Wenecji
(2019, we współpracy z Cross Lane Projects); „an art
school”, Tate exchange w Tate modern (2017) oraz na-
tional open art Competition 2016, mercer’s Hall w Lon-
dynie, gdzie zdobyła nagrodę roy Pace. jest opiekunką
Fundacji sztuki Współczesnej outside in. mieszka i tworzy
w Londynie.

116. Dannielle HHOODDSSOONN (ur. 1980)

FLoWer oF LiFe, 2014
Technika własna, tusz, herbata, papier, 50 x 50 cm, na od-
wrocie opis autorski.
33..000000,,-- ⦁

kształcił się w Calday, dyplom obronił w kiad maidstone.
Pracuje za pomocą tuszu kaligraecznego, graetu, pyłu. W
dziełach używa takich płynów jak: herbata, brandy i wódka.
skupia się na tworzeniu i manipulowaniu narysowaną linią.
Wystawy w których brał udział: Współcześni romantycy - wy-
stawa zbiorowa - degree art Vyner st, Wystawa Grupowa,
Brick Lane, czerwiec 2011, Londyn miles, czerwiec 2011,
expo dla majii - Palazzo Filangieri.

115. Carne GGRRIIFFFFIITTHHSS (ur. 1973)
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Bez TYTUłU
Technika mieszana, 70 x 100 cm, sygn. p.d.: d.Gała 020, praca oprawiona.
66..000000,,--

118. Dobiesław GGAAŁŁAA (ur. 1975)

disCo reLaks, 2020
olej, płótno, 110 x 110 cm, sygn. na odwrocie: magdalena alicja jędrzejczyk.
44000000,,--  

117. Magdalena JJęęDDRRZZEEJJCCZZYYKK (ur. 1990)

artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, adiunkt na aka-
demii sztuk Pięknych im. jana matejki w krako-
wie, Prodziekan na Wydziale rzeźby. Urodzony w
1975 r. w ostrowcu Świętokrzyskim. Ukończył stu-
dia na Wydziale rzeźby krakowskiej akademii
sztuk Pięknych. został wyróżniony m.in. stypen-
dium akademii sztuk Pięknych w norymberdze,
gdzie pracował pod kierunkiem słynnego Tima
scoja, stypendysta ministra kultury rzeczypospo-
litej Polskiej. Uzyskał dyplom w 2000 r. w pracowni
prof. mariana koniecznego. Laureat i zdobywca
Grand Prix X Triennale Polskiego rysunku Współ-
czesnego oraz wielu prestiżowych nagród za twór-
czość artystyczną. swoje prace prezentował na
ponad 70 wystawach indywidualnych i zbiorowych.
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zaWiŚć, 2016
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.
11..220000,,-- ⦁

artystka samouk, choć zawsze pragnęła iść do szkoły artystycznej. mimo tego już w młodym wieku zaczęła
wystawiać swoje obrazy do galerii, brać udziały w konkursach, projektować z architektami wnętrz i tworzyć
rzeźby. szkoliła się w Pałacu młodzieży na zajęciach ze sztuki, rzeźby i malarstwa. W wieku 18 lat wyje-
chała do Włoch, wiele z jej twórczości do 2012r. zostało w prywatnych zbiorach właśnie w tym kraju.

120. Edyta MMąąDDZZEELLEEWWSSTT (ur. 1988)

nieBo 3, 2021
akryl, płótno, 70 x 100 cm, sygn. l.d.: adziklińska.
11..000000,,--

119. Agnieszka DDZZIIKKLLIIńńSSTT (ur. 1994)

W 2018 roku ukończyła studia magisterskie na
kierunku edukacja artystyczna w zakresie
sztuk plastycznych w kolegium edukacji arty-
stycznej w Warszawie. Pracowała z markiem
sułkiem przy tworzeniu ogólnie rozumianej
sztuki na rzecz Warszawy. artystka porusza się
głównie w obszarze malarstwa marynistycz-
nego, które było związane z jej pracą dyplo-
mową. Tematy prac artystki wynikają z
osobistego zamiłowania do natury. Podkreśla,
że jej obrazy nie są tylko czysto dekoracyjne; po-
kazują złożoność i skrajność ludzkich emocji.
żywioł wody w sztuce artystki staje się istotą
ludzką pełną niepewności, nieświadomości a
przy tym nadziei oraz spokoju.
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sTrUkTU_ ŚWiaTła iii
Technika własna, akryl lakierowany, płyta mdf, 130 x 80 cm, sygn.
na odwrocie: k. majewska-rydel 2019.
11..000000,,--  ⦁

dyplom na akademii sztuk Pięknych w łodzi oraz na Uniwersytecie
artystycznym w Poznaniu. Projektantka biżuterii i twórczyni marki
kamaryd.

121. Karolina MMAAJJEEWWSSTT--RRYYDDEELL (ur. 1996)

WieLki Pejzaż, 2016
akryl, płótno, 80 x 59 cm, sygn. i opis autorski na odwrocie.
11..440000,,-- ⦁

Profesor sztuk plastycznych. studia na Wydziale malarstwa asP w
Warszawie ukończył w 1974 r. Prowadził pracownie: Tkaniny i struk-
tur Wizualnych, obecnie Plastyki na Wydziale zarządzania kulturą
Wizualną. Uprawia abstrakcję geometryczną. Profesor sztuk Pla-
stycznych od stycznia 2014 roku. Wydział malarstwa asP w War-
szawie, ukończył z wyróżnieniem w 1974 roku, w pracowniach
profesorów: Tadeusza dominika i zbigniewa Gostomskiego. rok
2015, jest 40 rokiem pracy dzienkiewicza w asP w Warszawie. od
1973 roku uprawia abstrakcję geometryczną. Pracował na Wydziale
malarstwa w latach 1975–89 jako asystent, w latach 1989–2003
jako szef Pracowni klasycznych Technik Tkackich. W latach 2004–
2014 prowadził Pracownię struktur Wizualnych na Wydziale Gra-
eki a od marca 2014 prowadzi Pracownię Plastyki na Wydziale
zarządzania kulturą Wizualną. marek dzienkiewicz jest autorem
ponad 20 wystaw indywidualnych i brał udział w ponad 60 wystawach
zbiorowych. jego prace są w kolekcjach, w 12 krajach a w Warszawie
między innymi w muzeum narodowym i w kolekcji Galerii studio.

122. Marek DDZZIIEENNKKIIEEWWIICCZZ  (ur. 1951)



71

LUnaCz
Technika własna, olej, ziemia, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.:
macix.
11..000000,,-- ⦁

absolwent malarstwa na akademii sztuk Pięknych w Gdańsku,
gdzie obronił dyplom w pracowni prof. krzysztofa Gliszczyń-
skiego. W swojej sztuce odwołuje się do własnych wspomnień,
uwzględniając w niej różne aspekty życia oraz emocje, miejsca i
ludzi. są one dla niego istotnymi czynnikami w procesie tworze-
nia, będące zarazem punktem wyjścia do zgłębienia swej natury.

123. Maciej SSZZCCZZEEPPAAńńSSKKII

akT CzarnY, 2015
olej, płótno, 80 x 40 cm,  sygn. l.d. i na odwrocie, oprawiony.
66..000000,,--

Ukończyła akademię sztuk Pięknych w krakowie (1984 r.)
Wydział malarstwa. Uprawia malarstwo abstrakcyjne z tzw.
abstrakcji lirycznej i informelu, łącząc materię z wyraenowanym
rysunkiem i światłem. inspiruje się natura i postacią. od wielu lat
współpracuje z prestiżowymi galeriami w niemczech i Holandii.
od 1996 roku obrazy artystki są prezentowane na międzynaro-
dowych targach sztuki m.in. w Paryżu, amsterdamie, Bazylei,
dublinie, düsseldoree. jest autorką ponad 30 wystaw indywi-
dualnych w kraju i zagranicą oraz brała udział w ponad 40 wy-
stawach zbiorowych. W 2004 r. artystka reprezentowała swoją
wystawą wejście Polski do Unii europejskiej w Parlamencie Pół-
nocnej nadrenii - Westfalii w düsseldoree. Prace artystki znaj-
dują się w kolekcjach muzealnych i prywatnych w kraju i
zagranicą, m.in: Parlament Północnej nadrenii - Westfalii w düs-
seldoree (niemcy), be Polish museum of america (Usa), mu-
zeum miasta Gdyni, Hoffmann Laroche - kolekcja (szwajcaria),
aBP (Holandia), kolekcja Von Heusinger - Frankfurt nad
menem (niemcy), kolekcja sztuki nowoczesnej Hong-kong i
wiele innych.

124. Ewa SSAADDOOWWSSTT (ur. 1953)
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T_nQUiLidad 35, 2021
Farby akrylowe i pigmenty metaliczne maimeri na płótnie, na krosnach drewnianych, 105 x 75 cm,
na odwrocie opis autorski.
22..550000,,--

125. Jan AASSTTNNEERR (ur. 1963)

koBieTa z kieLiszkiem
olej, płótno, 65 x 81 cm. 
11..880000,,-- ⦁

126. Jerzy ŚŚWWIIąąTTKKOOWWSSKKII (ur. 1942)

studiował architekturę na Politechnice Warszaw-
skiej i na University of detroit w Usa oraz ma-
larstwo na Warszawskiej akademii sztuk
Pięknych. jest zafascynowany synestezjami (sy-
multanicznym odbiorem multizmysłowym) i ma-
larstwem procesowym, którego istotą jest
poszukiwanie innowacyjnych technik i sposobów
tworzenia obrazów. stosuje te zasady w cyklach
swoich prac. każda seria odnosi się do innej tema-
tyki, tworzona jest unikalną techniką malarską.
T_nsHUman Visions / PorT_iTs
(głos w dyskusji na temat elozoei i postawy trans-
humanistycznej), T_nQUiLidad (synte-
tyczny zapis emocji, nastrojów i odczuć związanych
ze stanem spokoju), sYBariTiC Poses (pełne
zmysłowości abstrakcyjnie akty), VoLUP-
TUoUs ToWns (alegorie miast, notatnik po-
dróżnika), CoinCidenCes (syntetyczne
pejzaże powstające w pracowni na podstawie szki-
ców), sYnesTHeTiC Gardens, (obrazy in-
spirowane synestezjami), CUmULaTions
(kompozycje analizujące skomplikowanie relacji
społecznych), CoinCidenCes ( kontrastowe
rysunki abstrakcyjnych pejzaży).

artysta malarz, graek, pisarz i poeta. należy do
zPaP, stowarzyszenia „Świat”, związku Twór-
czego Pisarzy Polskich, stowarzyszenia dziennika-
rzy Polskich. Ponad 20 wystaw indywidualnych.
Udział w ponad 60 wystawach zbiorowych w kraju
i zagranicą. otrzymał ponad 20 nagród i wyróż-
nień m. in. i nagrodę k.P.T.k. Grudziądz w 1971
roku, 2 złote medale na m.T.P w 1984 roku oraz ii
nagrodę Warszawskiej jesieni Plastyki w 1993
roku. Uczestnik artbarbakan`98. Był aktywnym
członkiem stowarzyszeń zawodowych i twórczych.
Przede wszystkim zPaP, a także stowarzyszenia
„Świat”, związku Twórczego Pisarzy Polskich oraz
stowarzyszenia dziennikarzy Polskich.
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Bez TYTUłU, 2019
akryl, płótno, 100 x 70 cm, sygnowane na odwrocie.
22..550000,,-- ⦁

Urodzona w Warszawie. absolwentka warszawskiej akademii sztuk Pięknych, Wydziału architektury Wnętrz. Uczelnię ukończyła z wyróżnieniem.
od 2012 roku artystka regularnie uczestniczy w Warszawskich Targach sztuki. artystka maluje głównie portrety oraz obrazy eguratywne.

127. Aleksandra KKOOSSMMAALLAA--CCZZAARRNNEECCTT (ur. 1986)
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akT, 2009
olej, płótno, 85 x 65 cm.
11..000000,,--  ⦁

absolwentka akademii sztuk Pięknych w łodzi, na wydziale
Tkanina i Ubiór. studia ukończyła z wyróżnieniem a jej praca
dyplomowa z zakresu ubioru dzianego została nagrodzona na
gali najlepszych dyplomów asP w roku 2011. zajmuje się pro-
jektowaniem ubioru i unikatowych wzorów oraz malarstwem.

129. Magdalena ZZAAJJąąCCZZKKOOWWSSTT

akt, 2020
olej, płótno, 2020, 90 x 80 cm, sygn. p.d.
11..440000,,--  ⦁

absolwent łódzkiej akademii sztuk Pięknych im. Władysława
strzemińskiego, Wydziału edukacji Wizualnej. dyplom obro-
nił w 2013 roku. W 2002 roku ukończył  studium Techniki
Teatralnej i Filmowej w łodzi.

128. Marcin JJAASSZZCCZZAAKK  (ur. 1975)
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FLo_, 2021
akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygnatura i opis autorski na odwro-
cie, praca oprawiona.
66..000000,,--

131. Monika KKUUSSAAKK--LLEEŚŚNNIIAAKK (ur. 1971)

FaUna, 2021
akryl, płótno, 100 x 80 cm, sygnatura i opis autorski na odwro-
cie, praca oprawiona.
66..000000,,--

absolwentka Wydziału malarstwa na asP w krakowie (dy-
plom w pracowni malarstwa prof. Włodzimierza kunza). in-
spiruje ją twórczość mistrzów niderlandzkich i niemieckich. W jej
obrazach dominuje linia, która stała się sposobem na zbudowa-
nie tkanin, struktury skóry, włosów, tła. misterne i pracochłonne
wypełnianie przestrzeni płótna liniami przynosi jej, jak mówi,
spokój wewnętrzny i stanowi rodzaj terapii, przywraca równo-
wagę i harmonię. uczestniczka licznych wystaw w kraju i zagra-
nicą. mieszka i pracuje w krakowie.

130. Monika KKUUSSAAKK--LLEEŚŚNNIIAAKK (ur. 1971)
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1105, 2021
akryl, olej, płótno, 70 x 50 cm, sygn. na odwrocie, praca oprawiona.
11..440000,,--

Ukończyła edukację artystyczną w zakresie sztuk Plastycznych w insty-
tucie sztuki na Uniwersytecie Pedagogicznym w krakowie (2010 r.) duży
wpływ na twórczość artystki miały zajęcia w pracowni rysunku u prof.
T.Bujnowskiej oraz pracowni prof. r. oramusa. obrazy powstają w eks-
presyjnym stylu, są uchwyceniem chwili, w której kolor przenika się z na-
strojem. Brała udział w video art współpraca międzynarodowa w
Portugalii, wystawa zbiorowa w mediolanie, projekt muzyczny w nor-
wegii. Liczne uczestnictwa na targach sztuki dostępnej w krakowie, nówka
sztuka, sztukobranie.

132. Paulina JJAASSEEKK  (ur. 1985)

maki, 2017
akryl, płótno, 70 x 50 cm, sygn. i opis autorski na odwrocie.
11..000000,,-- ⦁

absolwent Wydziału sztuki Uniwersytetu opolskiego. W 2017 roku obro-
nił malarski dyplom magisterski w pracowni dr hab. łucji Piwowar Ba-
gińskiej. od wczesnej młodości interesuje się genealogią i tożsamością, a
wyrazem tego było również podsumowanie doświadczeń w tym obszarze
w postaci dyplomu licencjackiego, obronionego w pracowni dr hab. mag-
daleny Hlawacz w 2015 roku. Wówczas zostały zrealizowane obrazy
olejne na płótnie, portrety osób ze zdjęć rodzinnych autora pod tytułem:
„obrazy Pamięci. Pamięć obrazów”. natomiast wczesne fascynacje kul-
turą i klimatem rodzimego miasta opola zaowocowały ostatecznie sze-
roką kolorystyką malarskiej pracy magisterskiej pt. „Chyba się zdawało...
albo było.” autor własną wrażliwość na to, co niepozorne, czasem niedo-
strzegalne w naszym otoczeniu rzuca świeże spojrzenie.

133. Piotr BBOOMMEERRSSBBAACCHH (ur. 1990) 
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Bez TYTUłU, 2019
olej, płótno, 20 x 24 cm, sygn. i opis autorski na odwrocie.
880000,,-- ⦁

134. Erwin WWYYJJAADDŁŁOOWWSSKKII  ( ur. 1980)

VerdUn Horses
Technika własna, fotograea, 65 x 76 cm, na odwrocie naklejka z sygnaturą i opisem autorskim.
22..220000,,-- ⦁

135. Felix FFRRIIEEDDMMAANNNN

W 2012 ukończył studia na Wydziale malarstwa
w akademii sztuk Pięknych im. jana matejki w
krakowie, pod kierunkiem prof. Leszka misiaka.
zajmuje się głównie malarstwem i rysunkiem. autor
i uczestnik wielu wystaw indywidualnych i zbioro-
wych np. 2015 „synchronizacja”, Galeria sztuki
aais, kraków; 2014 Wystawa malarstwa er-
wina Wyjadłowskiego, Galeria Back door, kato-
wice; „Układ scalony” – indywidualna wystawa,
Centrum sztuki Współczesnej solvay, kraków;
2012 „Przed upadkiem” – wystawa indywidualna,
Galeria łącznik, kraków. obrazy powstają w
oparciu o dokumentalne zdjęcia oraz kadry elmowe.
motywem przewodnim dla tego zbioru prac są ma-
sowe synchroniczne ćwiczenia na stadionach, oraz
przemarsze i deelady wszelkiego typu wojsk.

karierę rozpoczął po uzyskaniu dyplomu z foto-
graei artystycznej w Wiedniu. zdobył międzynaro-
dową renomę w dziedzinie fotograei architektury,
wnętrz i otoczenia. Tworzy obrazy, które nie tylko
dokumentują, ale tłumaczą i wizualizują pomysły i
wizje projektanta. Posługuje się zarówno analogo-
wymi kamerami elmowymi, jak i cyhowymi w za-
leżności od potrzeb i życzeń klienta.
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PaPer Work, 2018
akryl, papier, 20 x 45 cm, na odwrocie naklejka z opisem.
22..770000,,-- ⦁
Początkowo rzeźbiarz, w 2013 roku dokonał zwrotu w kierunku malarstwa. malowidła zachowują jed-
nak element rzeźbiarski. W 2018 roku wykonał prace ceramiczne na indywidualną wystawę w Galerii do-
mobaal, które poprzez prezentację na ścianie również kojarzą się z malarstwem i rysunkiem. Praca łączy
konwencje artystyczne, żartobliwie rekonegurując tradycyjne media z procesami przemysłowymi. Pod ko-
niec lat 90. zakiewicz współtworzył kolektyw artystyczny Unit (działający w latach 1997 - 1999). Ukoń-
czył studia magisterskie na Wydziale sztuk Pięknych w Goldsmiths College w 2003 roku. zakiewicz
wystawiał w domobaal w Londynie, Cell Project space w Londynie i Gasworks Gallery w Londynie, sam-
sung institute for art and design, Liquidacion Total zauberhai w Waldschlösschen, klink & Bank, Helen
Pij Gallery, Galerie Lucy mackintosh, draíocht i konstakuten.

137. Neil ZZAAKKIIEEWWIICCZZ ( ur. 1972)

domY WieTrznYCH T_W
akryl, metaliczne markery akrylowe, spray, werniks akrylowy, płótno, 50 x 70, 2020, sygn. l. d.: sV, na
odwrocie opis autorski.
33..990000,,--

136. Serge VVAASSIILLEENNDDIIUUCC (ur. 1972)

artysta plastyk. Ukończył z wyróżnieniem PL Pla-
styczne w kiszyniowie, także asP w jassach. dok-
tor instytutu sztuki UP w krakowie. Członek
zPaP okręg krakowski, zaP ołomuńca oraz
z_P okręg kluż - Bystrzyca. Laureat licznych
nagród i wyróżnień w dziedzinie sztuk wizualnych.
Wystawia w galeriach i muzeach sztuki, jest auto-
rem 25 wystaw indywidualnych, udział w ponad
100 wystawach grupowych w kraju i zagranicą.
Prace artysty znajdują się w państwowych oraz
publicznych zbiorach w Polsce, rumunii, Czechach,
na Węgrzech, a także w licznych prywatnych ko-
lekcjach w Usa, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce,
niemczech, izraelu, Włoszech, Grecji.
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modeL iii, 1980
srebrny marker olejowy, papier, 70 x 50 cm, na odwrocie na-
lepka z autorskim napisem: iii. j. robakowski / 80 oraz
modeL iii.
44..000000,,--  ⦁

Polski artysta współczesny, artysta multimedialny, fotograf, autor
elmów, obrazów, instalacji, cyklów fotograei i działań akcyj-
nych; pedagog, profesor PWsFTViT w łodzi. mieszka i pra-
cuje w łodzi. Ukończył historię sztuki na Uniwersytecie
mikołaja kopernika, a następnie PWsTViT w łodzi, której
jest profesorem. jest współzałożycielem wielu eksperymentują-
cych grup artystycznych m.in. fotograecznej zero-61 (1961-
1969) oraz Warsztatu Formy Filmowej (1970-1977).
organizuje wystawy i przeglądy m.in. kinolaboratorium 1973,
nieme kino i-ii 1983-1984, Lochy manhajanu 1989, żywa
Galeria 1998. od 1978 prowadzi prywatną Galerię Wymiany
(exchange Gallery). Był aktywnym uczestnikiem tzw. kultury
zrzuty, podziemnego życia artystycznego w stanie wojennym.
zainicjował powołaną w 2001 nagrodę im. katarzyny kobro.
jest członkiem międzynarodowego stowarzyszenia artystów
künstlergremiumk.

138. Józef RROOBBAAKKOOWWSSKKII (ur. 1939)

mmViii - 2, 2008
akryl, płyta; 60 x 60 cm, na odwrocie opis pracy: sTanisłaW
łaBĘCki / mmViii - 2 / aCrYL 60 X 59,5 cm / 2008.
55..000000,,--  ⦁

artysta związany z łodzią: absolwent Państwowej Wyższej
szkoły sztuk Plastycznych, profesor zwyczajny, rektor akademii
sztuk Pięknych, jeden z przedstawicieli łódzkiej szkoły plakatu.
Prace stanisława łabęckiego wzbogacają prestiżowe zbiory mu-
zealne w kraju i za granicą, m. in. w muzeum narodowym w
Warszawie, krakowie, Wrocławiu, Guggenheim museum w
nowym jorku, kamekura museum modern art w japonii czy
krennert museum Uniwersity of ilinois w Urbana Champaign
w Usa.

139. Stanisław ŁŁAABBęęCCKKII (ur. 1935)
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WioŚLarze 4, 2022
olej, płótno, 110 x 110, sygn. na odwrocie:
magdalena alicja jędrzejczyk.
44..000000,,--

studiowała na Wydziale malarstwa warszaw-
skiej akademii sztuk Pięknych, w 2014 z wyróż-
nieniem obroniła dyplom magisterski w
pracowniach prof. krzysztofa Wachowiaka –
malarstwo sztalugowe oraz prof. edwarda Tar-
kowskiego – malarstwo ścienne. W 2020 ukoń-
czyła studia doktoranckie na warszawskiej
akademii sztuk Pięknych. jest enalistką wielu
konkursów artystycznych, w 2015 otrzymała wy-
różnienie honorowe w 30th Chelsea internatio-
nal Fine art Competition, agora Gallery w
nowym jorku. Prace artystki były prezentowane
na wielu wystawach w Polsce i za granicą.

140. Magdalena JJęęDDRRZZEEJJCCZZYYKK (ur. 1990)

aUToPorTreT i, 2013
Technika własna, 100 x 73 cm, sygn. na odwrocie.
11..000000,,--

absolwentka akademii sztuk Pięknych w łodzi
na kierunku malarstwo (2014). Wcześniej stu-
diowała także na Wydziale sztuki na krakow-
skim Uniwersytecie Pedagogicznym (2005-2007)
i na krakowskiej akademii sztuk Pięknych
(2008-2009). Tworzy obrazy, ale też obiekty ma-
larskie i kolaże. W swoich pracach łączy różne tech-
niki – malarstwo, rysunek, fotograeę, kolaż z
wykorzystaniem tkaniny czy hai. jej wielką pasją
jest malarstwo plenerowe. interesuję ją także ma-
larstwo portretowe. W jej twórczości szczególne
miejsce zajmuje autoportret. obraz siebie samej jest
przestrzenią w której artystka czuje się bezpiecznie.
W swoim własnym wizerunku odtwarzanym
wciąż na nowo próbuje odnaleźć siebie i swoje re-
lacje ze światem zewnętrznym.

141. Helena CCIIEESSIIEELLSSTT (ur. 1986)
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dWa dzikie koTY, 2022
olej, akryl, płótno, 50 x 50 cm, sygn. p.d.: Ca, na
odwrocie opis autorski.
11..000000,,--

jednym z głównych obiektów jego twórczych zain-
teresowań jest człowiek i emocje mu towarzyszące.
artysta lubi łączyć rzeczywistość z wyimaginowa-
nym światem, wciąż poszukuje aby odkrywać. Brał
udział w wielu wystawach indywidualnych i ple-
nerowych,m.in. zaproszenie od Francisco Torralba
na Targi sztuki w Hiszpanii „salon de hartexpo“-
Barcelona.

142. Andrzej CCYYBBUUSS (ur. 1976)

BaBY Yoda, 2022
olej, płótnie, 70 x 80 cm, sygn. na odwrocie: mar-
cin strokosz.
11..000000,,--

marcin strokosz zajmuje się malarstwem sztalu-
gowym. Warsztat szlifował pod okiem uznanych
artystów w kraju i za granicą. Tematy, które po-
rusza w swojej twórczości inspirowane są elmem,
muzyką, popkulturą oraz atrybutami współczes-
nej cywilizacji. stworzył cykl ilustracji do kwartal-
nika „kraina Bugu”. W 2015 roku brał udział w
ogólnopolskim konkursie „Plakatem w smog”, na
którym jego praca została wyróżniona. na koncie
ma kilka wystaw grupowych oraz indywidualną.
jest stypendystą Prezydenta miasta siedlce. jego
prace sprzedają się podczas aukcji organizowa-
nych przez warszawskie galerie.

143. Marcin SSTTRROOKKOOSSZZ (ur. 1997)
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Bez TYTUłU
Technika mieszana, 47 x 38 cm, nie sygn.
22..220000,,-- ⦁

studiował na akademii sztuk Pięknych w krakowie u Pawła
dadleza, kazimierza sichulskiego i Fryderyka Pautscha. W
1939 wziął udział w kampanii wrześniowej, podczas której zos-
tał kontuzjowany. Po wyjściu ze szpitala polowego osiedla się we
Lwowie. do krakowa wrócił w 1941. od 1945 wrócił na stu-
dia; naukę kończy w 1947 w pracowni Hanny rudzkiej-Cybis.
Wkrótce potem został pierwszym spośród powojennych absol-
wentów, którzy otrzymali posadę starszego asystenta przy ka-
tedrze malarstwa na krakowskiej asP. Pierwszą wystawę
indywidualną zorganizował w 1960 roku w domu Plastyków.
Uczestniczył w ponad 120 wystawach w kraju i za granicą. Był
artystą wszechstronnym, malował prace olejne, tworzył kolaże,
wykonywał abstrakcyjne reliefy, projektował wnętrza i dekoracje.

144. Mikołaj KKOOCCHHAANNOOWWSSKKII (1916-1987)

Bez TYTUłU
Technika własna, 23 x 17 cm, nie sygn.
11..440000,,-- ⦁

studiował na akademii sztuk Pięknych w krakowie u Pawła
dadleza, kazimierza sichulskiego i Fryderyka Pautscha. W
1939 wziął udział w kampanii wrześniowej, podczas której zos-
tał kontuzjowany. Po wyjściu ze szpitala polowego osiedla się we
Lwowie. do krakowa wrócił w 1941. od 1945 wrócił na stu-
dia; naukę kończy w 1947 w pracowni Hanny rudzkiej-Cybis.
Wkrótce potem został pierwszym spośród powojennych absol-
wentów, którzy otrzymali posadę starszego asystenta przy ka-
tedrze malarstwa na krakowskiej asP. Pierwszą wystawę
indywidualną zorganizował w 1960 roku w domu Plastyków.
Uczestniczył w ponad 120 wystawach w kraju i za granicą. Był
artystą wszechstronnym, malował prace olejne, tworzył kolaże,
wykonywał abstrakcyjne reliefy, projektował wnętrza i dekoracje.

145. Mikołaj KKOOCCHHAANNOOWWSSKKII (1916-1987)
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sTłamamszona WłasnYm CiĘżarem Czarna maTeria eksPandUje zmieniająC GĘsToŚć GromadY, 2020
Technika własna, płótno, 95 x 95 cm, sygn. na odwrocie: sławek shuty 2020.
44..000000,,--

artysta intermedialny: pisarz, reżyser elmowy, fotograf, performer, twórca artzina „Baton“. jest autorem książek: nowy Wspaniały smak (1999), Bełkot (2001),
Cukier w normie (2002), zwał (2004), Produkt Polski (2005), ruchy (2008), Baton iii Taltosz (2012), jaszczur (2012) i dziewięćdziesiąte (2013). autor
pierwszego polskiego hipertekstu literackiego Blok (www.blok.art.pl). Pomysłodawca i menedżer cyklu performansów Cyrk z Huty. Wespół z Cyrkiem shuty wy-
reżyserował elmy: W drodze (2003) i Luna (2005), za który otrzymał pierwszą nagrodę na czwartej edycji Festiwalu Filmu offowego w TVP2. z Tomkiem
Bochniakiem wyreżyserował animacje TriP (2012). W 2005 r. nagrodzony Paszportem „Polityki“ w kategorii literatura. Pochodzi z nowej Huty.

146. Sławomir SSHHUUTTYY (ur. 1973)
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U CioCi na imieninaCH
rzeźba ceramiczna, malowana na zimno, technika
własna, 51 x 15 cm, sygn. aleks johanson 2020.
995500,,--

artysta działający interdyscyplinarnie, uprawia malarstwo,
ceramikę i rzeźbę. od 2008 roku tworzy jednocześnie kary-
katuralne prace pod pseudonimem alex johanson. W 2009
roku artysta został odznaczony srebrnym medalem Towa-
rzystwa „Labor omnia Vincit”, który jest wyrazem najwyż-
szego uznania dla dotychczasowej działalności zawodowej,
artystycznej oraz społeczno-kulturalnej a w 2013 roku otrzy-
mał odznakę „zasłużony dla kultury Polskiej” nadaną przez
ministra kultury i dziedzictwa narodowego, Bogdana
zdrojewskiego. W 2020 r. otrzymuje dyplom Honorowy
narodowej akademii sztuki Ukrainy w kijowie.

147. Alex JJOOHHAANNSSOONN (Zbigniew Bury, ur. 1966 r.)

mosiądz repusowany, puncowany, średn. 42,5 cm, niemcy, koniec XVi w., uszkodzona (pogięcia, wgniecenia, zatarcia
czytelności wzoru). na odwrocie słabo czytelny napis farbą: n 8194 at…hg n 54.
22..990000,,--

148. MMIISSAA  CCHHRRZZCCIIEELLNNAA
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Patera w kształcie liścia, szkło alabastrowe, brzeg złocony,
sygn., śr. 25 cm, schreiberhau (szklarska Poręba), josep-
hinehuje z czasów Leopolda von schaffgotscha/Franza
Pohla?
775500,,--

149. PPAATTEESS  

Para solniczek, szkło kobaltowe, srebro pr. 800 (niemcy,
po 1886). 
335500,,--

150. PPAASS  SSOOLLNNIICCZZEEKK

karafa i 6 kieliszków, jeden dobierany, niesygn., wys.
17,5 cm.
11..550000,,--

151. TTSSFFTT
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karafa i 6 kieliszków, szkło niebieskie, korek dobierany,
niesygn. wys. 27 cm.
11..110000,,--

153. TTSSFFTT

karafa i 6 kieliszków, szkło żółte, sygn. moser, wys. 25
cm.
11..550000,,--

154. TTSSFFTT

karafa i 6 kieliszków, szkło różowe, sygn. made in
Czechoslovakia moser karlsbad, wys. 25 cm.
11..550000,,--

152. TTSSFFTT
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Flakon, szkło żółte, sygn. moser, wys. 18 cm.
500,-

157. FFLLAAKKOONN

Pojemnik szklany, szkło żółte, sygn. moser, wys. 16,5 cm.
550000,,--

156. PPOOJJEEMMNNIIKK

Wazon, szkło warstwowe, niesygn., wys. 24,5 cm.
990000,,--

155. WWAAZZOONN
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Andrzej CCYYBBUUSS (1976) 142
Stanisław DDAAWWSSKKII (1905-1990) 94
Henryk DDIIEETTRRIICCHH (1889-1948) 30
Włodzimierz DDMMYYTTRRYYSSZZYYNN  (1905-1992) 4, 10, 23, 37
Stanisław DDZZIIEEMMAAńńSSKKII (1897-1962) 46
Marek DDZZIIEENNKKIIEEWWIICCZZ  (ur. 1951) 122
Eugeniusz DDZZIIEERRŻŻEENNCCKKII (1905-1990) 1, 2
Agnieszka DDZZIIKKLLIIńńSSTT (1994) 119
Erno EERRBB (1890-1943) 74
Erazm Rudolf FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1826-1892) 63, 76
Stanisław Ignacy FFAABBIIJJAAńńSSKKII (1865-1947) 24, 62, 77
Ilona FFOORRYYŚŚ (1980) 102
Felix FFSSNNIIČČ (1871-1937) 40
Felix FFRRIIEEDDMMAANNNN 135
Dobiesław GGAAŁŁAA (1975) 118
Joanna GGAAŁŁEECCTT (1963) 112
Eugeniusz GGEEPPPPEERRTT (1890-1979) 38
Maria GGIIŻŻBBEERRTT--SSTTUUDDNNIICCTT (1868-1955) 18
Jędrzej GGSSBBOOWWSSKKII (1833-1886) 16
Marek GGSSBBOOWWSSKKII (1955) 108
Carne GGRRIIFFFFIITTHHSS (ur. 1973) 115
Maria GGüüNNTTNNEERR--TTWWAALLEERROOWWIICCZZ (1916-1996) 56
Andrew HHAANNCCOOCCKKSS (1982) 113
Adam HHOOFFFFMMAANN (1918-2001) 47
Wlastimil HHOOFFMMAANN (1881-1970) 49
Dannielle HHOODDSSOONN (1980) 116
R. HHOORRNNEEMMAANNNN (XIX/XX w.) 42
Łukasz JJAACCEEKK (ur. 1978) 110
Bartosz JJAANNCCIIKK  (1993) 101, 109
Paulina JJAASSEEKK  (1985) 132
Jacek JJAASSIINNIIAAKK (1972) 107
Marcin JJAASSZZCCZZAAKK  (1975) 128
Magdalena JJęęDDRRZZEEJJCCZZYYKK (ur. 1990) 117, 140
Alex JJOOHHAANNSSOONN (Zbigniew Bury, 1966 r.) 147
Jakub Michał TTSSPPRROOWWIICCZZ  (1905-1975) 21
Mikołaj KKOOCCHHAANNOOWWSSKKII (1916-1987) 144, 145
Aleksandra KKOOSSMMAALLAA--CCZZAARRNNEECCTT (1986) 127
Jerzy KKOOSSSSAAKK (1886-1955) 25, 26, 44
Leon KKOOWWAALLSSKKII (1870-1937) 9
Hieronim KKOOZZŁŁOOWWSSKKII (ur. 1940) 100
Monika KKUUSSAAKK--LLEEŚŚNNIIAAKK (1971) 130, 131

W. KKRRZZYYŻŻAANNOOWWSSKKII (XIX/XX w.) 15
Romana LLIIPPEEŻŻ (1917-2003) 71
Ludwik LLIISSOOWWSSKKII (1907-1943) 29, 33
Stanisław ŁŁAABBęęCCKKII (1935) 139
Tadeusz ŁŁAAKKOOMMSSKKII  (1911-1988) 12, 14, 34, 69
Filip ŁŁOOZZIIńńSSKKII (1986) 106
Karolina MMAAJJEEWWSSTT--RRYYDDEELL (1996) 121
Maciej MMAAJJEEWWSSKKII (1963) 104
Artur MMAAJJTT (1967) 97
Jacek MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1854-1929) 36, 75
Rafał MMAALLCCZZEEWWSSKKII (1892-1965) 67, 68
Edyta MMąąDDZZEELLEEWWSSTT (ur. 1988) 120
J. MMEESSSSEERR (XIX w.) 19
Ryszard MMIIŁŁEEKK (1955) 114
Lucjan MMIIAANNOOWWSSKKII (1933-2009) 89-91
Kazimierz MMIIKKUULLSSKKII (1918-1998) 85, 88
MMNN 32, 41, 48
OUo MMüüLLLLEERR--HHAARRTTAAUU (1898-1969) 6
Krynicki NNIIKKIIFFOORR (1895-1968) 79
Oleksa NNOOWWAAKKIIWWSSKKII (1872-1935) 73
Rafał OOLLBBIIńńSSKKII (1943) 87
Ryszard OOPPAALLIIńńSSKKII (1947) 92
Jerzy PPAANNEEKK (1918-2001) 86
Kazimierz PPOODDSSAADDEECCKKII (1904-1970) 64-66
Bronisław PPOOPPŁŁAAWWSSKKII (XIX/XX?) 31
Zbigniew PPRROONNAASSZZKKOO (1885-1958) 5, 13
Antoni PPRROOCCAAJJŁŁOOWWIICCZZ (1877-1949) 28
F.M. RRIICCHHTTEERR--RREEIICCHH (1896-1950) 43
Józef RROOBBAAKKOOWWSSKKII (1939) 138
Joanna RRUUDDEEKK (1988) 105
Stanisław RRZZEEPPAA (1906-1993) 7
Ewa SSAADDOOWWSSTT (1953) 124
Adam SSEETTKKOOWWIICCZZ (1876-1945) 3
Sławomir SSHHUUTTYY (1973) 146
Kazimierz SSIICCHHUULLSSKKII (1879-1942) 55
Piotr SSTTAACCHHIIEEWWIICCZZ (1858-1938) 50
Ludwik SSTTAASSIIAAKK (1858-1924) 52
Jonasz SSTTEERRNN (1904-1988) 80-84
Marcin SSTTRROOKKOOSSZZ (1997) 143
Maciej SSZZCCZZEEPPAAńńSSKKII 123
Renata SSZZPPUUNNAARR  (1970) 103
Jerzy ŚŚWWIIąąTTKKOOWWSSKKII (ur. 1942) 126
Hipolit ŚŚMMIIEERRZZCCHHAALLSSKKII  (1925-2012) 98, 99
Włodzimierz TTEERRLLIIKKOOWWSSKKII (1873-1951) 8
Józef UUNNIIEERRZZYYSSKKII (1863-1948) 51
F. WWAAGGNNEERR (XIX/XX w.) 17
Paul WWEEIIMMAANNNN (1867-1945) 22
Edward WWIIEECCZZOORREEKK (1901-1988) 45
Wincenty WWOODDZZIINNOOWWSSKKII (1866-1940) 20, 53, 58 
Krystyna WWRRÓÓBBLLEEWWSSTT (1904-1994) 57, 59-61
Feliks Michał WWYYGGRRZZYYWWAALLSSKKII (1875-1944) 35
Erwin WWYYJJAADDŁŁOOWWSSKKII  ( ur. 1980) 134
Serge VVAASSIILLEENNDDIIUUCC (1972) 136
Magdalena ZZAAJJąąCCZZKKOOWWSSTT 129
Neil ZZAAKKIIEEWWIICCZZ ( ur. 1972) 137
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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

DDOOMM  AAUUKKCCYYJJNNYY --  uull..  FFlloorriiaańńsskkaa  1133,,  tteell..  1122  442222--1199--6666,,  1122  442222--3311--1144
e-mail: ggaalleerriiaa@@ddeessaa..aarrtt..ppll,,    aauukkccjjee@@ddeessaa..aarrtt..ppll

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@desa.art.pl
24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. 41 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pl
35-060 Rzeszów, Króla Kazimierza 5, tel. 17  862-47-82 e-mail: desarzeszow@gmail.com

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



www.desa.art.pl
galeria@desa.art.pl,  aukcje@desa.art.pl

ISSN 1429-6098


