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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

WWyyssttaawwaa  pprrzzeeddaauukkccyyjjnnaa
odbędzie się w dniach oodd 1133  mmaarrccaa  ddoo  2244  mmaarrccaa 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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§§  11  PPoossttaannoowwiieenniiaa  ooggóóllnnee
1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptujewarunki określone regu-
laminem aukcji Domu aukcyjnego DeSa prowadzonego przez DeSa Dzieła
Sztuki i antyki sp. z o.o. w Krakowie, zwaną dalej „DeSa” opublikowane na
stronie internetowej wwwwww..ddeessaa..aarrtt..ppll, w katalogu aukcyjnym lub internetowym
serwisie aukcyjnym.
2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez klientów do sprzedaży lub
stanowiące własność DeSa. Dom aukcyjny DeSa sprzedaje lub podejmuje się
sprzedaży w imieniu właściciela obiektów będących zgodnie z oświadczeniem
właściciela wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
3. Obiekt wystawiony na aukcję posiada cenę wywoławczą podaną w katalogu
aukcji. Cena minimalna stanowi tajemnicę handlową.
4. Obiekty wystawione do sprzedaży posiadają opisy, których sporządzenie
potwierdzone jest przez ekspertów DeSa względnie przez zaproszonych kon-
sultantów. Opisy mogą być zmienione lub uzupełnione przez aukcjonera lub
osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem aukcji.
5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20%.
Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
6. Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie
przedaukcyjnej w Domu aukcyjnym w Krakowie lub Katowicach.

§§  22  DDeeffiinniiccjjee
Słownik wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie:
a) aauukkccjjaa – organizowana przez DeSa publiczna licytacja przedmiotu aukcji, w
której zwycięzcą i nabywcą Obiektu zostaje Licytant, który złożył najwyższą ofertę
cenową wyższą od ceny minimalnej zastrzeżonej dla danego przedmiotu aukcji
w przypadku jej ustalenia,
b) aauukkccjjoonneerr – osoba prowadząca aukcję działająca w imieniu i na rzecz DeSa,
c) cceennaa  mmłłoottkkoowwaa – kwota, za którą wylicytowano Obiekt w trakcie aukcji,
potwierdzona przybiciem przez aukcjonera,
d) cceennaa  mmiinniimmaallnnaa – kwota ustalona pomiędzy DeSa a właścicielem Obiektu
lub Komitentem, poniżej której DeSa nie może sprzedać obiektu; kwota ta
stanowi tajemnicę handlową i jest informacją poufną, nie podawaną do wiado-
mości publicznej; w przypadku niezłożenia w toku aukcji przez żadnego licytanta
oferty zakupu w wysokości równej lub wyższej niż cena minimalna, nie dochodzi
do zawarcia umowy sprzedaży z Licytantem, który złożył najwyższą ofertę cenową
zakupu w toku aukcji, może jedynie dojść do zawarcia warunkowej umowy
sprzedaży, o czym aukcjoner informuje po zakończeniu licytacji Obiektu,
e) cceennaa  sspprrzzeeddaażżyy – Cena młotkowa powiększona o opłatę aukcyjną; do której
może także zostać doliczone droit de suit, co jest wskazane w opisie Obiektu i
które stanowi wtedy element składowy ceny sprzedaży,
f) cceennaa  wwyywwoołłaawwcczzaa – kwota, od której aukcjoner rozpoczyna licytację; może
być podawana w katalogu aukcyjnym;
g) DDeeSSaa – spółka DeSa Dzieła Sztuki i antyki Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą wpisana do Krajowego rejestru Sądowego przez
Sąd rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodar-
czy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem wpisu KrS nr 0000026393,
posiadająca nr NIP 6761189586 i numer reGON 351073317, prowadząca
Dom aukcyjny DeSa,
h) DDoomm  aauukkccyyjjnnyy  DDeeSSaa – stacjonarny salon w Krakowie lub Katowicach
prowadzony przez DeSa, w którym odbywa się aukcja,
i) ddrrooiitt  ddee  ssuuiittee – wynagrodzenie należne twórcy i jego spadkobiercom określone
w art. 19 - 195 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tj. z dnia 21 maja 2021 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.),
j) eessttyymmaaccjjaa – szacunkowa wartość obiektu ustalona przez ekspertów DeSa, nie
zawiera w sobie opłaty aukcyjnej ani innych opłat dodatkowych np. droit de suit,
k) KKoommiitteenntt – osoba oddająca Obiekt na aukcję, w imieniu i na rzecz której
DeSa wystawia Obiekt do sprzedaży na aukcji,

l) LLiiccyyttaanntt – osoba biorąca udział w aukcji, która otrzymała tabliczkę
zgłoszeniową lub potwierdzenie zlecenia licytacji za pośrednictwem pracownika
DeSa wystawione przez DeSa na piśmie lub drogą mailową, PLaTFOrMa i
wpłaciła wadium, jeżeli było ono wymagane; licytantem może być także zareje-
strowany użytkownik serwisu aukcyjnego, który zgłosi chęć udziału w aukcji,
jego zgłoszenie zostanie zaakceptowane przed rozpoczęciem lub w toku aukcji
i otrzyma on numer zgłoszeniowy,
m) lliimmiitt  lliiccyyttaaccjjii – najwyższa możliwa do złożenia za pośrednictwem pracown-
ika DeSa oferta cenowa w toku licytacji Obiektu na aukcji określana w zleceniu
licytacji,
n) NNaabbyywwccaa – osoba, która wygrała aukcję, lub zawarła umowę nabycia Obiektu
w Sprzedaży poaukcyjnej,
o) OObbiieekktt –dzieło sztuki, obiekt kolekcjonerskie i obiekt rzemiosła artystycznego
stanowiące własność DeSa albo powierzone przez komitentów do sprzedaży
przez DeSa,
p) ooppłłaattaa  aauukkccyyjjnnaa – ooppłłaattaa  ddoolliicczzaannaa  ddoo  wwyylliiccyyttoowwaanneejj  kkwwoottyy  ww  wwyyssookkoośśccii  2200%%
cceennyy  mmłłoottkkoowweejj i stanowi wynagrodzenie DeSa; opłata ta obowiązuje również
w sprzedaży poaukcyjnej,
q) ppoossttąąppiieenniiee – kwota, o którą aukcjoner podwyższa cenę Obiektu w toku li-
cytacji na aukcji,
r) rreegguullaammiinn – niniejszy regulamin,
s) SSeerrwwiissyy  aauukkccyyjjnnee – serwisy internetowe: (np. onebid.pl) - za pośrednictwem
których można brać udział w aukcji drogą elektroniczną; udział w aukcji za ich
pośrednictwem wymaga akceptacji
regulaminu podmiotu zarządzającego serwisem; może wymagać zarejestrowa-
nia się jako użytkownik platformy,
t) sskkłłaaddoowwee – opłata naliczana za przechowanie Obiektu po jego wylicytowaniu
i upływie terminu do odbioru Obiektu przez Nabywcę; jej wysokość jest zależna
od kategorii Obiektu: 
a. meble – 100 (sto) PLN za każdy dzień przechowywania
b. malarstwo na płótnie i desce – 50 (pięćdziesiąt) PLN za każdy dzień prze-
chowywania
c. prace na papierze, w tym fotografie – 10 (dziesięć) PLN za każdy dzień prze-
chowywania
d. monety i medale – 1 (jeden) PLN za każdy dzień przechowywania
e. pozostałe Obiekty – 5 (pięć) PLN za każdy dzień przechowywania
u) sprzedaż poaukcyjna – wystawienie obiektu dosprzedaży przez DeSa po za-
kończeniu aukcji.

§§  33  PPrrzzyyggoottoowwaanniiee  ddoo  aauukkccjjii
1. DeSa przyjmuje do sprzedaży aukcyjnej wyłącznie Obiekty, które - zgodnie z
oświadczeniem ich właściciela lub Komitenta - są wolne od wad prawnych i ja-
kichkolwiek roszczeń osób trzecich.
2. Obiekty wystawione przez DeSa do sprzedaży na aukcję można oglądać na
wystawie przedaukcyjnej w Domu aukcyjnym DeSa w Krakowie albo Katow-
icach. Wystawa przedaukcyjna obiektów jest możliwa najpóźniej na 7 (siedem)
dni przed rozpoczęciem aukcji. Wystawa przedaukcyjna jest otwarta w godzi-
nach pracy Salonów Domu aukcyjnego DeSa.
3. Obiekty prezentowane na wystawie przedaukcyjnej, a także wymienione w kat-
alogu aukcyjnym, na stronie internetowej DeSa, albo w katalogu zamieszczonym
na stronie internetowej serwisów aukcyjnych, zawierają opisy sporządzone przez
ekspertów DeSa, względnie zewnętrznych konsultantów. Opisy mogą zostać
zmienione lub uzupełnione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną
przed rozpoczęciem aukcji.
4. DeSa zaleca bezpośrednie zapoznanie się ze stanem oferowanych na aukcji
obiektów podczas wystawy przedaukcyjnej. Na życzenie zainteresowanych osób
w siedzibie Domu aukcyjnego DeSa udostępniane są do wglądu ekspertyzy lub
opinie dotyczące proweniencji i autentyczności Obiektu. Jest też możliwość
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przeprowadzenia oględzin Obiektu z ekspertami DeSa.
5. DeSa zastrzega sobie prawo wycofania Obiektu z aukcji przed jej rozpoczę-
ciem lub w toku aukcji przez aukcjonera ale przed rozpoczęciem licytacji danego
Obiektu bez podania przyczyny.

§§  44  UUddzziiaałł  ww  aauukkccjjii
1. Udział w aukcji jest możliwy:
a. osobiście w Domu aukcyjnym DeSa,
b. telefonicznie,
c. za pośrednictwem pracowników DeSa poprzez
wcześniejsze zlecenie licytacji,
d. za pośrednictwem internetowego serwisu
aukcyjnego.
2. Warunkiem udziału w aukcji może być wpłacenie wadium w wysokości 1.000
(jeden tysiąc) PLN (dotyczy aukcji malarstwa i rzemiosła artystycznego”) lub
100 (sto) PLN (dotyczy pozostałych aukcji). Wadium należy wpłacić najpóźniej
24 godziny przed rozpoczęciem aukcji w przypadku chęci wzięcia udziału w
aukcji w sposób określony w punktach „b”, „c” i „d” ustępu poprzedzającego, lub
bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji w przypadku udziału osobistego w
Domu aukcyjnym DeSa. O momencie wpłaty wadium decyduje chwila złoże-
nia gotówki w Domu aukcyjnym DeSa lub moment zaksięgowania transakcji na
rachunku bankowym DeSa podanym na stronie internetowej DeSa. Po wpłace-
niu wadium osoba zgłaszająca chęć udziału w aukcji otrzymuje tabliczkę
zgłoszeniową lub numer zgłoszeniowy (w przypadku udziału w aukcji za pośred-
nictwem serwisu internetowego) i staje się Licytantem.
3. Posiadanie tabliczki zgłoszeniowej lub numeru zgłoszeniowego jest warunk-
iem udziału w aukcji. DeSa zastrzega sobie prawo do odmowy wydania tabliczki
zgłoszeniowej lub dopuszczenia do aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego
osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze zobowiązań w stosunku do DeSa
lub z innych istotnych przyczyn, o których informuje zgłaszającego.
4. W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznie lub za pośred-
nictwem pracownika DeSa, należy to zgłosić na specjalnym druku stanowiącym
Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu i dostępnym na stronie internetowej
DeSa, wypełniając wszystkie pola umożliwiające identyfikację zgłaszającego, i
dostarczenie go do Domu aukcyjnego DeSa osobiście, pocztowo, kurierem, fak-
sem lub drogą elektroniczną. Zgłoszenie musi zostać podpisane własnoręcznie
przez zgłaszającego i musi zostać dostarczone najpóźniej na 24 (dwadzieścia
cztery) godziny przed rozpoczęciem aukcji. W przypadku zgłoszenia drogą
mailową należy przesłać skan zgłoszenia, a o momencie nadesłania zgłoszenia de-
cyduje moment zarejestrowania wiadomości ze zgłoszeniem na serwerze poczty
mailowej DeSa.
5. W zleceniu licytacji poza danymi umożliwiającymi identyfikację osoby zgłasza-
jącej chęć udziału w aukcji, należy także podać aukcję, w której zgłaszający chce
wziąć udział, licytowany Obiekt oraz określić limit ceny licytacji dla licytacji
poprzez pracownika DeSY.
6. W przypadku telefonicznego udziału w aukcji Licytant odpowiada za podanie
prawidłowego numeru telefonu i zapewnienie połączenia. Przed rozpoczęciem
Licytacji pracownik DeSa zobowiązany jest wykonać jedną próbę połączenia z
Licytantem na wskazany przez niego numer. W przypadku braku odpowiedzi ze
strony Licytanta nie zostaje on dopuszczony do udziału w licytacji. DeSa nie
odpowiada za brak połączenia lub jego jakość z przyczyn nie leżących pod stronie
DeSa.
7. W przypadku gdy nie uda się skontaktować z Licytantem telefonicznie, możliwy
jest jego udział w aukcji za pośrednictwem pracownika DeSa, pod warunkiem,
że zgłosił on taką chęć w zleceniu licytacji i określił limit licytacji.
8. W przypadku udziału w licytacji za pośrednictwem serwisu internetowego, Li-
cytant odpowiada za posiadanie połączenia internetowego w trakcie trwania
aukcji. DeSa nie odpowiada za brak możliwości połączenia internetowego, ani
jego jakość, jeżeli nie leżą one po stronie DeSa.
9. W przypadku braku połączenia telefonicznego lub internetowego z przyczyn
leżących po stronie DeSa, aukcjoner ma prawo do przerwania licytacji Obiektu

i przerwania aukcji, do czasu rozwiązania problemów technicznych, lub przełoże-
nia aukcji na inny termin. Wszystkie zgłoszenia na aukcję zarejestrowane przed
jej rozpoczęciem pozostają ważne w przypadku jej przełożenia na inny termin. W
przypadku konieczności przełożenia aukcji, nie może ona się odbyć w terminie
dłuższym niż 2 (dwa) tygodnie od pierwotnego terminu aukcji.

§§  55  PPrrzzeebbiieegg  aauukkccjjii
1. Działając zgodnie z obowiązującymi w chwili aukcji przepisami prawa pol-
skiego, aukcjoner prowadzi na żywo aukcję w języku polskim lub za pośred-
nictwem serwisu aukcyjnego przy pomocy asystenta. aukcjoner wyczytuje
poszczególne Obiekty. Licytację danego Obiektu rozpoczyna jego opisanie, po-
danie Ceny wywoławczej, informacji o ewentualnych opłatach dodatkowych (in-
nych niż Opłata organizacyjna) będących składnikiem Ceny sprzedaży, oraz
kwoty Postąpienia. aukcjoner może zmienić kwotę Postąpienia w toku aukcji.
aukcjoner po zakończeniu licytacji danego Obiektu ogłasza, czy jest możliwość
zawarcia umowy warunkowej sprzedaży danego Obiektu w ramach aukcji.
2. aukcjoner ma prawo wycofania z Licytacji dowolnych Obiektów bez po-
dawania przyczyn.
3. aukcjoner wskazuje Licytantów, którzy biorą udział w Licytacji składając oferty
zakupu. W przypadku złożenia przez Licytanta w toku aukcji wyższej kwoty, niż
poprzednio oferowana, poprzednia oferta przestaje wiązać, chyba że aukcjoner
ogłosi w toku aukcji, że kolejne oferty pozostają aktualne w przypadku nieza-
warcia umowy sprzedaży ze zwycięzcą Licytacji. Zwycięzcą aukcji jest Licytant,
który w toku aukcji zaoferował najwyższą cenę za
dany Obiekt.
4. W przypadku utraty połączenia telefonicznego z Licytantem w toku aukcji,
aukcjoner może, ale nie musi, wstrzymać licytację celem podjęcia próby
ponownego połączenia z Licytantem. Brak odpowiedzi na dwie próby połączenia
z Licytantem powoduje wycofanie Licytanta z aukcji i jej wznowienie bez jego
udziału, chyba że Licytant złożył zlecenie licytacji zgodnie z § 4 ust. 8 regulaminu.
5. aukcjoner wskazuje zwycięzcę Licytacji danego Obiektu. Zawarcie umowy
sprzedaży wylicytowanego Obiektu następuje z chwilą uderzenia młotkiem (przy-
bicia) przez aukcjonera. Jeżeli aukcja odbywa się wyłącznie za pośrednictwem
serwisu aukcyjnego, tzn. bez możliwości udziału w aukcji stacjonarnie w Domu
aukcyjnym DeSa, przybicie następuje poprzez zakończenie licytacji Obiektu w
serwisie aukcyjnym.
6. W przypadku niezłożenia w toku aukcji oferty równej lub wyższej niż Cena
minimalna, aukcjoner odczytuje „PaSS” i informuje, czy jest możliwe zawarcie
umowy warunkowej i czy Obiekt zostanie przekazany do sprzedaży poaukcyjnej.
Licytanci biorący udział w aukcji za pośrednictwem serwisu aukcyjnego mogą
zgłaszać zapytania o dostępność Obiektów w
sprzedaży poaukcyjnej drogą mailową na adres DeSa lub za pośrednictwem ser-
wisu aukcyjnego, jeśli przewiduje on taką możliwość komunikacji.
7. aukcjoner rozstrzyga wszelkie spory zaistniałe w toku aukcji. W uzasadnionym
przypadku może nawet powtórzyć licytację Obiektu.
8. DeSa informuje, że w przypadku prowadzenia aukcji równolegle w serwisie
aukcyjnym może nie być transmitowany dźwięk ani obraz z sali Domu auk-
cyjnego DeSa, a Licytanci biorący udział w aukcji za pośrednictwem serwisu
aukcyjnego mogą nie widzieć i nie słyszeć przebiegu aukcji na sali.
9. DeSa zastrzega sobie prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku z przebiegu
aukcji dla celów dowodowych i rozstrzygania ewentualnych sporów, na co wyraża
zgodę osoba zgłaszająca chęć udziału w aukcji z chwilą zgłoszenia chęci udziału
w aukcji.

§§  66  SSpprrzzeeddaażż  wwaarruunnkkoowwaa
1. W przypadku, gdy w toku Licytacji najwyższa oferta złożona przez Licytanta
nie osiągnie wysokości ceny minimalnej, aukcjoner po przybiciu ogłasza, że
nastąpiło zawarcie warunkowej umowy sprzedaży.
2. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest wyrażenie zgody przez właści-
ciela Obiektu lub Komitenta na zawarcie umowy sprzedaży za cenę niższą niż
cena minimalna w terminie 7 dni od zakończenia aukcji. W przypadku niewyraże-
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nia tej zgody w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, nie dochodzi do
zawarcia umowy sprzedaży, a Obiekt może trafić do sprzedaży poaukcyjnej.
3. Licytant może podwyższyć swoją ofertę po zakończeniu Licytacji.

§§  77  ZZaappłłaattaa  CCeennyy  sspprrzzeeddaażżyy,,  pprrzzeejjśścciiee  wwłłaassnnoośśccii  OObbiieekkttuu  ii  ooddbbiióórr  OObbiieekkttuu
1. Przejście własności wylicytowanego Obiektu na Zwycięzcę aukcji następuje
pod warunkiem zawieszającym zapłaty pełnej ceny sprzedaży i następuje z chwilą
jej dokonania. W przypadku płatności elektronicznej lub kartą płatniczą decyduje
moment zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym DeSa.
2. Zwycięzca aukcji ma obowiązek uiścić całą cenę. W przypadku opóźnienia w
płatności określonej w zdaniu poprzednim, DeSa ma prawo do naliczenia
odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności według stawek obowiązujących
w dniu rozpoczęcia aukcji.
3. Odbiór wylicytowanego Obiektu jest możliwy dopiero po uiszczeniu ceny
sprzedaży. W przypadku nieodebrania Obiektu w terminie 7 (siedmiu) dni od
daty zapłaty pełnej Ceny sprzedaży DeSa nalicza składowe za każdy dzień prze-
chowywania Obiektu. W takim przypadku wydanie Obiektu nastąpi po uiszcze-
niu naliczonego składowego za okres przechowywania Obiektu. Z chwilą upływu
7 (siedmiu) dni od daty zapłaty pełnej Ceny sprzedaży i nieodebrania w tym ter-
minie Obiektu, na Nabywcę przechodzi ryzyko utraty lub uszkodzenia Obiektu,
a także związane z nim ciężary, w tym koszty ubezpieczenia Obiektu. DeSa
odpowiada względem Nabywcy wyłącznie z tytułu utraty lub uszkodzenia
Obiektu do wysokości wylicytowanej Ceny.

§§  88  NNiieewwyykkuuppiieenniiee  OObbiieekkttuu  ww  tteerrmmiinniiee,,  ooddssttąąppiieenniiee  oodd  uummoowwyy
1. W przypadku wygrania aukcji i niewykupienia Obiektu w terminie określonym
w § 7 ust. 2 regulaminu, DeSa ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, za-
chowania zadatku wraz z wadium. Nabywca jest wówczas również zobowiązany
do pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania i niewykupienia
Obiektu, w tym do zapłaty ewentualnego Odszkodowania na rzecz DeSa lub
Komitenta lub właściciela Obiektu. W takiej sytuacji DeSa ma także odmówić
Nabywcy udziału w aukcjach organizowanych przez DeSa w przyszłości. DeSa
może także potrącić należności względem Nabywcy wynikające z innych
transakcji.
2. DeSa przypomina, że Nabywcy, będącemu konsumentem i biorącemu udział
w aukcji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, nie
przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni  od
jej zawarcia zgodnie z art. 38 pkt 11) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia
28.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

§§  99  SSpprrzzeeddaażż  ppooaauukkccyyjjnnaa
1. W przypadku odmowy wykupienia Obiektu pomimo jego wylicytowania w
toku aukcji przez zwycięzcę aukcji i odstąpienia przez DeSa od umowy
sprzedaży, a także w przypadku nieosiągnięcia w toku licytacji Ceny minimalnej
i nie dojścia do skutku sprzedaży warunkowej Obiekt może trafić do sprzedaży
poaukcyjnej, o ile wyrazi na to zgodę Komitent lub właściciel Obiektu.
2. Przepisy regulaminu DeSa stosowane odpowiednio mają zastosowanie także
w przypadku nabycia Obiektu na sprzedaży poaukcyjnej.

§§  1100  GGwwaarraannccjjee  aauutteennttyycczznnoośśccii  OObbiieekkttóóww
1. DeSa daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech Obiektów w ich
opisach zawartych w katalogu aukcji. Gwarancja autentyczności ogranicza się do
autorstwa Obiektu i jego datowania, przy czym w przypadku niewątpliwego au-
torstwa Obiekt jest opisany pełnym imieniem i pełnym nazwiskiem autora oraz
datą jego urodzin oraz śmierci lub samą datą urodzin w przypadku autorów żyją-
cych. Jeżeli te informacje nie są pełne, autorstwo może być jedynie domniemy-
wane. Gwarancja autorstwa Obiektu nie obejmuje Obiektów, których autorstwo
nie jest znane lub jest jedynie domniemywane. Gwarancja co do datowania
Obiektu ogranicza się do sytuacji, w których rzeczywista data powstania Obiektu
jest odmienna o 15 lat od daty wskazanej w opisie Obiektu w przypadku dat
rocznych.

2. Gwarancje DeSa są udzielane na okres 5 lat od daty zawarcia umowy sprzedaży
Obiektu i wyłącznie bezpośredniemu Nabywcy Obiektu i nie obejmują one kole-
jnych właścicieli Obiektu także w przypadku przejścia własności w drodze darow-
izny lub dziedziczenia.
3. W przypadku istotnej niezgodności pomiędzy stanem faktycznym dzieła a
opisem dzieła, Nabywca może zwrócić Obiekt w terminie 14 dni od daty jego
wydania przez DeSa, żądając zwrotu zapłaconej Ceny sprzedaży, pod warunkiem
udokumentowania niezgodności wiarygodnymi ekspertyzami, nie zakwest-
ionowanymi przez DeSa.
4. DeSa nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne rzeczy, jeżeli obiekt był
wystawiony na wystawie przedaukcyjnej lub informacja o nich znajdowała się w
opisie Obiektu zawartym w katalogu aukcji lub były one widoczne na zdjęciach
Obiektu umieszczonych w
katalogu aukcji lub na stronie internetowej DeSa.
5. Nabywca jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić DeSa, w przypadku
skierowania w stosunku do niego roszczeń dotyczących Obiektu przez osobę
trzecią.
6. Odpowiedzialność DeSa względem Nabywcy ograniczona jest wyłącznie do
wysokości Ceny sprzedaży niezależnie od podstawy odpowiedzialności.

§§  1111  PPrraawwaa  aauuttoorrsskkiiee
1. Wyłącznym posiadaczem praw autorskich do zdjęć, ilustracji i opisów
związanych z Obiektem zawartych w katalogach aukcyjnych i na stronie interne-
towej DeSa jest DeSa. Wykorzystanie ich wymaga uprzedniej zgody DeSa.

§§  1122  PPrrzzeeppiissyy  oobboowwiiąązzuujjąąccee
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie
obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwiet-
nia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 9.06.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z późn.
zm.).
2. DeSa przypomina o prawie pierwokupu zastrzeżonego dla muzeów reje-
strowanych wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(tj. z 9.02.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 385 z późn. zm.).
3. DeSa przypomina także, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 23.03.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z
późn. zm.) wywóz niektórych kategorii zabytków o wartościach przekraczających
wskazane w ustawie wymaga zgody właściwych władz. Uzyskanie stosownej
zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej wydania nie jest
podstawą do odstąpienia od umowy przez Nabywcę.
4. W przypadku gdy jakiekolwiek inne przepisy prawa polskiego lub innego kraju
uzależniają wywóz lub wwóz określonych przedmiotów od uzyskania zezwole-
nia właściwych władz, uzyskanie takiej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewen-
tualna odmowa jej przyznania nie jest podstawą do odstąpienia od umowy
sprzedaży Obiektu.
5. DeSa informuje także, że jest obowiązana do przekazywania Generalnemu In-
spektorowi Informacji Finansowej wszelkich informacji o transakcjach
przekraczających równowartość 15.000 (piętnaście tysięcy) euro.

§§  1133  PPoossttaannoowwiieenniiaa  kkoońńccoowwee
1. Jakiekolwiek spory wynikające ze stosowania niniejszego regulaminu DeSa
będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny.
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia regulaminu DeSa okażą się nieważne lub
bezskuteczne, pozostałe postanowienia zachowują moc.
3. regulamin DeSa lub niektóre jego postanowienia mogą zostać zmienione w
każdym czasie. W przypadku gdy zmiany w regulaminie DeSa nastąpią już po
wysłaniu zgłoszenia udziału w aukcji, dla konkretnego Licytanta wiążące będą te
postanowienia regulaminu DeSa, które obowiązywały w chwili wysłania
zgłoszenia udziału w aukcji.
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plaża – poSiTano
akwarela, ołówek, papier, 19 x 24,5 cm w świetle p-p., niesygn., być może tożsama z poz. 89 (lub 88)
z wystawy pośmiertnej w krakowskim TpSp w 1947 r., naklejka niezachowana.
33..550000,,--

1. Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)

Capri
akwarela, ołówek, papier, 19 x 24 cm w świetle p-p., niesygn., być może tożsama z poz. 88 (lub 89) z wystawy
pośmiertnej w krakowskim TpSp w 1947 r., naklejka niezachowana.
33..550000,,--

2. Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)



6

WiDoK na TynieC oD STrony WiSły
akwarela, papier, 29 x 39 cm w świetle p-p., sygn. l.d.: H. Sajdak.
22..550000,,--⦁

4. Henryk SSaaJJDDaaKK (1905-1995)

SoSny naD MorZeM
akwarela, ołówek, papier, 32 x 49 cm w świetle p-p, sygn. p.d.: Maliszewska Zakrzewska.
22..880000,,--⦁

3. Janina MMaaLLIISSZZeeWWSSXX--ZZaaKKrrZZeeWWSSXX (1909-1982)

Malarka. Urodzona w Jekaterynosławiu (ob.
Dniepr), gdzie jej ojciec kierował kopalnią. W la-
tach 1932-1936 studiowała na krakowskiej aka-
demii Sztuk pięknych pod kierunkiem profesorów:
Jarockiego, Sichulskiego, Dunikowskiego, Filipkie-
wicza, Weissa i Wojnarowskiego. Malowała widoki
i architekturę Krakowa, pejzaże, portrety i martwe
natury, specjalizując się w późniejszym okresie w
malarstwie kwiatów, abażurów do lamp oraz po-
dejmując projektowanie strojów ludowych. na ży-
czenie ojca ukończyła też kurs nauczycielki
rysunków, choć nigdy nie podjęła tej pracy. od
1937 żona malarza Władysława Zakrzewskiego.
Wyjeżdżali razem na plenery do Włoch i Francji,
gdzie utrzymywali się ze sprzedaży malowanych
na żywo szkiców.
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oDpUST W TyńCU
akwarela, papier, 37 x 28 cm w świetle p-p., sygn. l.d. H. Sajdak
i na odwrocie oprawy, dat. 1974.
22..550000,,--⦁

akwarelista, twórca widoków Krakowa i pejzaży tatrzańskich.

5. Henryk SSaaJJDDaaKK (1905-1995)

pałaC KróleWSKi W palerMo
Tusz, pędzel, gwasz, papier, 32 x 24 cm w świetle p-p., niesygn.,
naklejka z wystawy pośmiertnej, poz. 114.
22..220000,,--

Studia w krakowskiej aSp u W. Jarockiego i J. pankiewicza w
latach 1922-24 uzupełniał w prywatnych akademiach ma-
larskich w paryżu. Zwiedził Konstantynopol, Węgry, rumu-
nię, Jugosławię, Grecję i Włochy. po powrocie został uczniem
Jana Wojnarskiego i od lat 30. XX w. zajmował się wyłącznie
graaką (miedzioryt, akwaforta, akwatinta, miękki werniks).
najczęstszą tematyką jego prac była architektura miast pol-
skich, pejzaże nadmorskie i śląskie. Wykonał szereg cykli te-
matycznych: Teka Śląska, Teka Morska, Warszawa, lwów,
Bielsko, Zaolzie, Kraków; jest także autorem wielu ekslibrisów.
W czasie ii wojny światowej był żołnierzem aK (pseud.
„Jacek“). produkował miedziorytniczo fałszywe dokumenty.
Zamordowany przez uliczny patrol hitlerowski. W krakow-
skim TpSp zorganizowano mu w 1947 roku wystawę po-
śmiertną.

6. Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)
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poMniK Z FiGUrą anioła
olej, tektura, 57,5 x 43 cm, sygn. p.d.: sygnatura całkowicie nieczy-
telna, wydrapana.
55..000000,,--

8. MMNN (XX w.)

CZyTaJąCa
olej, tektura, 49 x 35,5 cm, sygn. p.d.: rappaport 1914. 
44..550000,,--

Malarz-ekspresjonista. Urodzony w Bielsku, działał początkowo w
pradze, od 1914 r. w Berlinie. Studiował w Wiedniu i paryżu, gdzie
zetknął się z Matissem. podróżował po prowansji, Włoszech, egip-
cie; w 1921 r. przebywał na Sycylii. Trzy jego obrazy były ekspo-
nowane pośmiertnie na Wielkiej Wystawie Sztuki w Berlinie w 1927
r. Malował głównie portrety, pejzaże.

7. Max WWPPPPaaPPOOrrTT (1884-1924)
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SCena aleGoryCZna
olej, płótno, 124 x 94 cm, niesygn., po konserwacji.
1188..000000,,--  **

9. MMNN (XX w.)
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na TarGU
olej, tektura, 24 x 32 cm, sygn. l.d.: e. erb.
1122..000000,,--

10. erno eerrBB (1890-1943)

Malarz, związany z lwowskim środowiskiem
artystycznym. Był niezwykle utalentowanym sa-
moukiem, którego twórczość porównywano z
malarstwem Maksa liebermanna. Jego kom-
pozycje olejne o charakterystycznej grubej fak-
turze, malowane swobodnymi pociągnięciami
pędzla, to najczęściej pejzaże miejskie, motywy
rodzajowe z kobietami na targu, ukraińskie
typy ludowe, martwe natury.

a]B na KoniU
olej, płótno, 29 x 39 cm, sygn. p.d.: Zygmuntowicz.
1100..000000,,--

Był popularnym w okresie międzywojennym malarzem-samoukiem. Tworzył obrazy o tematyce rodzajowej
inspirowane malarstwem Brandta, Chełmońskiego i Kossaków. Malował zaprzęgi, kuligi, polowania, ułanów.

11. Czesław WWaaSSIILLeeWWSSKKII (Ignacy ZYGMUNTOWICZ) (1875-1947)
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Gó]l^ paSąCa KroWy
olej, tektura, 34 x 47,5 cm, sygn.: l.d.: St. paciorek. Czas powstania: 1920. obraz po konserwacji.
22..770000,,--

W latach 1908-1915 studiował w aSp w Krakowie u J. Mehoffera, J. Malczewskiego, K. laszczki, a także
w latach 1918-1919 u T. axentowicza. Malował pejzaże, martwe natury, sceny rodzajowe.

12. Stanisław PPaaCCIIOOrreeKK (1889-1952)

rivie] Di ponenTe
olej, tektura, 47 x 66,5 cm, sygn.: p.d.: r. Bratkowski. riviera di ponente, czas powstania: 1933.
77..000000,,--  ⦁

13. roman BBWWTTKKOOWWSSKKII (1869-1954)

Malarz pejzażysta. Studiował w krakowskiej SSp
pod kierunkiem F. Szynalewskiego, i. Jabłońskiego
i W. łuszczkiewicza, naukę kontynuował w Wied-
niu i w Monachium. Był nauczycielem w szkołach
artystycznych we lwowie. Wystawiał swoje prace
w TZSp w Warszawie i TpSp w Krakowie, a
także we lwowie. W latach międzywojennych
mieszkał we Włoszech, między innymi na Capri.
Malował głównie nastrojowe pejzaże, ukazujące
jego wrażliwość na naturę i światło.
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peJZaż Z SoSnoWyM laSeM
akwarela, papier, 26,7 x 33,8 cm, sygn.: p.d.: w dniu 2. X szkicował z natury J. Szermentowski , czas
powstania: XiX w.
1100..000000,,--

14. Józef SSZZeerrMMeeNNTTOOWWSSKKII (1833-1876)

SToGi Siana
akwarela, papier, 41,5 x 61 cm, sygn.: p.d.: St. Kamocki. Mocno zagrzybiony.
88..550000,,--

15. Stanisław XXMMOOCCKKII (1875-1944)

Jeden z najwybitniejszych polskich pejzażystów połowy
XiX wieku.początkowo malarstwa uczył się u Fran-
ciszka Kostrzewskiego, naukę kontynuował warszaw-
skiej Szkole Sztuk pięknych u pejzażysty Christiana
Breslauera oraz prywatnie u Juliusza Kossaka. W roku
1860 otrzymał stypendium na wyjazd do paryża,
gdzie osiadł na stałe i skąd dwukrotnie przyjeżdżał
jeszcze do kraju. na początku swojej twórczości na-
wiązywał do stylu malarstwa Kostrzewskiego, w pa-
ryżu jego sztuka dojrzała pod wpływem artystów z
kręgu szkoły pejzażowej w Barbizon. Malował mo-
tywy polskie, które odtwarzał z pamięci lub na pod-
stawie fotograai. przykładał dużą wagę do studiów
luministycznych, był współtwórcą nowoczesnego kie-
runku pejzażowego w malarstwie polskim.

W latach 1891-1900 studiował w SSp w Krakowie
u F. Cynka, i. Jabłońskiego, i. Unierzyskiego, l. Wy-
czółkowskiego, J. Stanisławskiego, a w latach 1901-
1902 w paryżu. od 1919 roku uczył malarstwa w
aSp w Krakowie. od 1906 roku był członkiem
Towarzystwa artystów polskich Sztuka. Był również
członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk pięknych
w Warszawie. Malował pejzaże, był kontynuatorem
szkoły malarstwa pejzażowego Jana Stanisławskiego.
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DWoreK
olej, tektura, 46 x 66 cm, sygn l.d.: M. K. piotrowski.
1133..000000,,--

Kształcił się w Szkole Sztuk pięknych (SSp) w Krakowie pod kierunkiem Floriana Cynka i Władysława łuszczkiewicza. Wkrótce po rozpoczęciu studiów wyje-
chał do Monachium, gdzie miał pracownię na Georgenstrasse 36 i uczęszczał w r. 1898/9 do prywatnej szkoły rysunku i malarstwa, prowadzonej przez Stanisława
Grocholskiego. W maju 1899 przeprowadził się ponownie do lwowa. odtąd brał udział w wystawach krajowych w Krakowie (Tow. przyjaciół Sztuk pięknych,
1901, 1905), we lwowie (1899, 1903-05, 1907, 1909-13, 1922), w Tarnopolu (1902) oraz w Kijowie, gdzie w r. 1917 w Salon d'art w pasażu na Kryszczatku
miał indywidualną wystawę około 120 prac. Wystawiał tam jeszcze w r. 1918. Malował olejno, gwaszem, rysował pastelami i ołówkiem. przedmiotem jego zain-
teresowań był głównie krajobraz, nierzadko nastrojowy, z motywami drzew, roślin, kwiatów, zabudowań, pór dnia i roku.

16. Mieczysław KKOOrrWWIINN--PPIIOOTTrrOOWWSSKKII (1869-1930)
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poŚCiG UłanóW KreCHoWieCKiCH Za BolSZeWi^Mi
olej, tektura, 45 x 54,5 cm, sygn.: l.d.: Jerzy Kossak. po konserwacji.
2277..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 anansową, 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.

17. Jerzy KKOOSSSSaaKK (1886-1955)
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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 anansową,
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.

18. Jerzy KKOOSSSSaaKK (1886-1955)
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liMBa naD MorSKiM oKieM
olej, płótno, 128 x 96 cm, sygn. l.d.: Karcz.
77..550000,,--⦁

Studiował na aSp w Krakowie w pracowni W. Chomicza. Był lau-
reatem wielu prestiżowych nagród, brał udział w wielu wystawach
w kraju i za granicą (w tym 10 wystaw indywidualnych). Jego
prace znajdują się aktualnie w muzeach, placówkach kulturalnych
i zbiorach prywatnych w wielu krajach.

19. Włodzimierz XXrrCCZZ (1937-2008)

MorSKie oKo
olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. l.d.: Karcz, na odwrocie ręcznie wy-
pełniona nalepka autorska z datą wrzesień 2002.
44..000000,,--⦁

Studiował na aSp w Krakowie w pracowni W. Chomicza. Był lau-
reatem wielu prestiżowych nagród, brał udział w wielu wystawach
w kraju i za granicą (w tym 10 wystaw indywidualnych). Jego
prace znajdują się aktualnie w muzeach, placówkach kulturalnych
i zbiorach prywatnych w wielu krajach.

20. Włodzimierz XXrrCCZZ (1937-2008)
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peJZaż MieJSKi Z DrZeWeM
olej, płótno, 48 x 55,5, cm, sygn. l.d.: a. neumann.
1122..000000,,--

Malarz, uznawany za najwybitniejszego żydowskiego pejzażystę z kręgu Jana Stanisławskiego. początkowo kształcił się w warszawskiej Szkole rysunkowej,
a następnie za namową Samuela Hirszenberga udał się na studia do Krakowa, gdzie w tamtejszej aSp był uczniem J. Malczewskiego, l. Wyczółkowskiego i
Jana Stanisławskiego (1892-1902). naukę kontynuował w paryżu w académie Julian, podróżował do Holandii, Belgii, anglii i niemiec. Mieszkał w Kra-
kowie, a w latach 1908-1913 w Zakopanem. niewątpliwie pierwszym sukcesem jaki odniósł, była zorganizowana w 1903 w warszawskim Salonie Krywulta
wystawa ok. 80 szkiców pejzażowych. Wysoko oceniane pejzaże neumanna to często widoki podkrakowskich wsi, krajobrazy tatrzańskie, motywy z Bretanii,
Kazimierza nad Wisłą, Krakowa. na uwagę zasługują szczególnie jego wczesne prace, malowane szerokimi swobodnymi pociągnięciami pędzla, o łagodnej,
zgaszonej kolorystyce.

21. abraham NNeeUUMMaaNNNN (1873-1942)
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porTreT KoBieTy
Tusz, papier, 49 x 39 cm, sygn.: l.d.: Kulisiewicz 11.5.71, czas powsta-
nia: 11.5.71.
Dedykacja lewy dolny róg, długopisem: Dla pana Franciszka ten kle-
ksowaty rysunek i te „oczy”.
55..000000,,--  ⦁

Graak i rysownik, profesor warszawskiej aSp. Studiował w poznaniu i
w Warszawie u Skoczylasa. Był członkiem ZpaG i rytu. Uprawiał głów-
nie drzeworyt. Jest autorem czterech cykli graak, tematycznie związanych
z rejonem Gorców i podhala. Tekę „Szlembark“, ze wstępem K. Wie-
rzyńskiego, wydał w 1932 instytut propagandy Sztuki. Z położonym w
Gorcach Szlembarkiem artysta związany był od wczesnych lat 20., in-
spirowały go szlembarskie krajobrazy, wielokrotnie portretował jego
mieszkańców, z którymi był zaprzyjaźniony.

23. Tadeusz KKUULLIISSIIeeWWIICCZZ (1899-1988)

peJZaż MieJSKi
Tusz, papier, 31 x 23 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: aU.
22..000000,,--  ⦁

W latach 1923–1930 studiował w Szkole Sztuk pięknych w Warsza-
wie u Karola Tichego (malarstwo) oraz Wojciecha Jastrzębowskiego
(projektowanie brył i płaszczyzn). Zajmował się plakatem, scenograaą al-
mową i teatralną, a przede wszystkim ilustracją książkową; tworzył lek-
kie i swobodne rysunki tuszem, lawowane akwarelą, gwaszem lub
temperą; ilustrował m.in. powiastki alozoaczne voltaire’a (1948), potop
Henryka Sienkiewicza (1949), Monachomachię ignacego Krasickiego
(1953), popioły (1954) Stefana żeromskiego, lalkę (1962) i eman-
cypantki (1972) Bolesława prusa, Małą księżniczkę (1980) F.H Bur-
ned. W latach 1945–1956 współpracował z tygodnikiem „przekrój”.
odznaczony m.in. Krzyżem Kawalerskim orderu odrodzenia polski
(1955) i Medalem 10-lecia polski ludowej (1955).

22. antoni UUNNIIeeCCHHOOWWSSKKII (1903-1976)



19

porTreT MłoDeJ DZieWCZyny 
olej, tektura, 38 x 48,5 cm, sygn. l.d.: Dąbrowska 1930.
na odwrociu cagment aktu.
55..000000,,--  ⦁

Krakowska  malarka, żona malarza Stanisława
Dąbrowskiego. Studia u stryja aleksandra augustynowi-
cza i w Wiedniu. od 1925 często wystawiała w kraju i za
granicą. Malowała portrety, pejzaże, kompozycje kwia-
towe i projektowała gobeliny.

24. Władysława aaUUGGUUSSTTYYNNOOWWIICCZZ  --DDąąBBrrOOWWSSXX
(1901-1980)

UliCa ŚW. ToMaSZa W K]KoWie Z WiDo-
KieM na KoŚCiół ŚW. Jana CHrZCiCiela
Kredka, papier, 74 x 54,5 cm, sygn. l.d.: BMeleniewski
1917.
Widoczne narysowane kratki podziału z numeracją w
dolnej części; papier silnie zakwaszony; zabrudzenia.
22..770000,,--

Był uczniem Jacka Malczewskiego w akademii Sztuk
pięknych w Krakowie (1915-1921). naukę kontynuo-
wał w paryżu, Monachium i Holandii, aż w końcu osiadł
w rzymie, gdzie spędził siedem lat. od 1933 roku był
członkiem oddziału krakowskiego ZZpap, wówczas też
został zaproszony jako rzeczoznawca przy konserwacji
krucyaksu królowej Jadwigi w katedrze na Wawelu.
Uczestniczył w wystawach na terenie Włoch, m.in. w rzy-
mie (1928, 1930). W 1929 roku wystawił w krakowskim
TpSp trzynaście pastelowych widoków rzymu i Krakowa,
w 1930 miał w Warszawie wystawę indywidualną w Sa-
lonie Czesława Garlińskiego (widoki rzymu, pastele). Me-
leniewski był zasadniczo pastelistą i zyskał popularność
jako malarz pamiątek polskich w rzymie. Dziś niewiele
jego prac jest znanych. Sap wymienia dwie pastele w li-
tewskim Muzeum Sztuki w Wilnie i jeden obraz w Mu-
zeum narodowym w poznaniu. 

25. Bogdan antoni MMeeLLeeNNIIeeWWSSKKII (1895-?)
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CHaTa W SłońCU
akwarela, papier, 43 x 63 cm, sygn. l.d.: St. Masłowski.
77..550000,,--

W latach 1871-1875 uczył się u W. Gersona w warszawskiej Klasie rysunkowej. Mieszkał i pracował
w Warszawie. od 1875 roku podróżował na Ukrainę, do Włoch, Monachium, paryża. Malował przede
wszystkim pejzaże i sceny rodzajowe, często akwarelą.

26. Stanisław MMaaSSŁŁOOWWSSKKII (1853-1925)

peJZaż WieJSKi Z CHaTaMi
olej, płótno naklejone na tekturę, 48 x 68 cm, sygn. p.d. słabo czytelnie, opisany kredką na odwrocie: autor
Jan Gohling pejzaż n. 74
44..550000,,--

27. MMNN  (XX w.)
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SCena W parKU, szkic
olej, tektura, 69 x 49 cm w świetle ramy, sygn. częściowo zatarta p.d.: J. Malczewski […]bark czerw 1907. Dołączone potwierdzenie zakupu z DeSy w Kra-
kowie z r. 1982.
Według przymocowanej na odwrocie notatki konserwatorskiej Kaspra pochwalskiego (1899-1971) z 1959 roku, pierwotnie dwustronny obraz został roz-
dzielony na dwa odrębne.
5500..000000,,--

W latach 1872-75 i 1877-79 studiował w krakowskiej Szkole Sztuk pięknych, m.in. u Władysława łuszczkiewicza i Jana Matejki oraz w latach 1876-77 u
Henri ernesta lehmana w Szkole Sztuk pięknych w paryżu. na formację artysty wpłynęły liczne podróże do paryża, Monachium, Wiednia, Włoch, Grecji czy
Turcji. istotnym źródłem inspiracji Malczewskiego był rodzimy folklor, polska literatura i historia, także tradycja biblijna i mitologiczna. We wczesnej fazie twór-
czości malował realistyczne sceny związane z martyrologią polaków po 1863 roku. po 1890 r. ukształtował się symbolizm w twórczości artysty i powstają ma-
lowane w tej konwencji portrety, autoportrety i kompozycje rodzajowe. Uznawany za najwybitniejszego przedstawiciela malarstwa polskiego symbolizmu wsławił
się też jako wybitny pedagog. Wykładał malarstwo w krakowskiej akademii Sztuk pięknych (1896-1900 i 1910-1921), a w okresie 1912-1914 pełnił funkcję
jej rektora. W 1897 roku został członkiem-założycielem Towarzystwa artystów polskich „Sztuka“. Twórczość Malczewskiego był wielokrotnie prezentowana poza
granicami kraju, doceniana i nagradzana, m.in medalami na międzynarodowych wystawach w Monachium (1892), Berlinie (1891) i paryżu (1900).

28. Jacek MMaaLLCCZZeeWWSSKKII (1854-1929)
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SnopKi
olej, deska, 20 x 28 cm, sygn. l.d.: Br. Jamond 1914.
2255..000000,,--  ⦁

Malarz, graak. W 1934 uzyskał dyplom Wydziału Sztuk pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jeden z założycieli Wileńskiego Towarzystwa
artystów plastyków, profesor malarstwa pejzażowego tamże. Wykładowca pejzażu i martwej natury na Uniwersytecie im. M. Kopernika w Toruniu. Brał
udział w 75 wystawach w kraju i zagranicą.

29. Bronisław JJaaMMOONNYY (1886-1957)
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KoBieTy p]CUJąCe W polU
olej, tektura, 40 x 54,5 cm, sygn. cyrylicą l.d.: oleksa nowakiwski lwów 1925 i p.d. monogramem on.
1188..000000,,--

Malarz ukraiński. Kształcił się w krakowskiej aSp u J. Unierzyskiego, l. Wyczółkowskiego, J. Fałata i T. axentowicza, przyjaźnił się z J. Malczewskim.
ożeniony z anną palmowską z Mogiły, mieszkał tam w latach 1900-1913. W 1913 przeniósł się do lwowa na zaproszenie metropolity andrzeja Szeptyc-
kiego, który stał się jego mecenasem. od 1923 prowadził we lwowie w swojej pracowni szkołę malarską. Często wyjeżdżał z uczniami na plenery w Karpaty.
Jest autorem 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.

30. Oleksa NNOOWWaaKKIIWWSSKKII (1872-1932)
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TeTMaJeróW^
olej, płótno, 49 x 65 cm, sygn. p.d.: Jadwiga Tetmajerówna.
1122..000000,,--  ⦁

Córka W. Tetmajera, początkowo uczyła się u ojca, naukę kontynuowała w SSp dla kobiet M. niedzielskiej. Jadwiga to isia, postać z „Wesela“ St. Wyspiańskiego.

31. Jadwiga TTeeTTMMaaJJeerr--NNaaIIMMSSXX (1891-1975)
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ByST]
akwarela, papier, 37,5 x 68 cm, sygn. l.d.: J.Fałat Bystra.
4400..000000,,--

W latach 1869-1871 studiował w Szkole Sztuk pięknych w Krakowie, a następnie w latach 1875-1880 w monachijskiej akademii u a. Strahubera i J.l.
raaba. Wiele podróżował. W 1886 r. na zaproszenie cesarza Wilhelma ii wyjechał do Berlina, w 1893 r. został członkiem berlińskiej akademii Sztuki. od
1895 r. był dyrektorem Szkoły Sztuk pięknych w Krakowie, którą przekształcił w nowoczesną akademię - był jej rektorem w latach 1905-1909. W 1910 osiadł
na stałe w Bystrej na Śląsku. Malował krajobrazy, często zimowe, sceny rodzajowe, widoki architektury, portrety. Ulubioną techniką, którą doprowadził do
mistrzostwa, była akwarela.

32. Julian FFaaŁŁaaTT (1853-1929)
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peJZaż GórSKi
olej, płótno, 109 x 149 cm, sygn. l.d.: Carl Schultze Ddrf. 1886.
2255..000000,,--

33. Carl (Karl) SSCCHHUULLTTZZee (1856-1926)
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Gó]l Z oWCaMi
olej, płótno, 72,5 x 93 cm, sygn. l.śr.d.: ST: GałeK 1915.
3366..000000,,--  ⦁

Malarz i rzeźbiarz, jeden z najbardziej cenionych pejzażystów tatrzańskich. Studiował w SSp w Krakowie u J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego, naukę kon-
tynuował w Kunstgewerbeschule w Monachium i w École des Beux-arts w paryżu. po powrocie do kraju zamieszkał w Zakopanem. należał do Towarzystwa
Sztuka podhalańska oraz do TZSp w Warszawie. Wystawiał w Krakowie, lwowie, Warszawie, poznaniu, a także za granicą (Wiedeń, Berlin, Budapeszt).
po wojnie uczestniczył w wystawach w Zakopanem. Cieszył się dużą popularnością jako jeden z najlepszych malarzy Tatr, jego ulubionym rejonem było oto-
czenie Morskiego oka. Malował także widoki nadmorskie, sceny rodzajowe i portrety oraz rzeźbił i projektował kilimy dla towarzystwa Kilim w Zakopanem.

34. Stanisław GGaaŁŁeeKK (1876-1961)



28

KoŚCiół
akwarela, papier, 49 x 68 cm, sygn. p.d.: J. Seredyński.
33..550000,,--  ⦁

architekt, malarz-akwarelista, twórca litograai, ilustrator książ-
kowy. Urodzony w Krakowie. po studiach architektury na poli-
technice lwowskiej otrzymał asystenturę przy katedrze
Szyszko-Bohusza. po i wojnie przeniósł się do Warszawy, gdzie
został asystentem przy katedrze historii sztuki starożytnej i archi-
tektury politechniki Warszawskiej. Wystawiał w Zachęcie. Zmarł
w Warszawie.

35. Józef SSeerreeDDYYŃŃSSKKII (1888-1954)

CZerWone KWiaTy
olej, tektura (ubytek l.g.), 68 x 52 cm, niesygn.
55..000000,,--  ⦁

36. Janina MMaaLLIISSZZeeWWSSXX--ZZaaKKrrZZeeWWSSXX (1909-1982)
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oGróD lUKSeMBUrSKi
olej, tektura, 23 x 22,2 cm, sygn. l.d.: Samlicki 1910.
33..550000,,--

Studia w krakowskiej akademii Sztuk pięknych u J. Mehoffera,
J. Malczewskiego (1900-1911), pobyt w paryżu (1912- 1929).
Wykładowca historii malarstwa w krakowskiej akademii
(1936). Zainteresowany przede wszystkim tematyka pejzażową.

38. Marcin SSaaMMLLIICCKKII (1878-1945)

SoSna
olej, płótno, 34 x 25 cm, sygn. wydrapana w mokrej farbie l.d.:
K. laszczka 98 r.
88..000000,,--  ⦁

rzeźbiarz i ceramik. Kształcił się w prywatnej szkole rzeźby w
Warszawie. naukę kontynuował w paryżu (1891-96). po po-
wrocie do kraju zamieszkał w Warszawie, a następnie w 1899
za namową Fałata przeniósł się do Krakowa, gdzie objął ka-
tedrę rzeźby w tamtejszej aSp. W jego pracowni studiowali Bie-
gas, Dunikowski, Szczepkowski i puget. Twórczość artysty
wyznaczają wpływy impresjonizmu, secesji i symbolizmu, chęt-
nie sięgał do tradycji sztuki ludowej. Jest autorem pomników,
rzeźby o tematyce rodzajowej , portretowej, ceramiki. Jego twór-
czość portretowa to ok. 100 popiersi, głów i masek. osobami
portretowanymi są znajomi artysty, wybitne postacie z kręgów
artystycznych, politycznych i naukowych.

37. Konstanty LLaaSSZZCCZZXX (1865-1956)
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KUropaTWy
olej, tektura, 48,5 x 68,5 cm, sygn.: l.d.: M. K. piotrowski, na odwrocie naklejka Salonu Sztuk pięknych we lwowie.
1155..000000,,--

Kształcił się w Szkole Sztuk pięknych (SSp) w Krakowie pod kierunkiem Floriana Cynka i Władysława łuszczkiewicza. Wkrótce po rozpoczęciu studiów
wyjechał do Monachium, gdzie miał pracownię na Georgenstrasse 36 i uczęszczał w r. 1898/9 do prywatnej szkoły rysunku i malarstwa, prowadzonej przez
Stanisława Grocholskiego. W maju 1899 przeprowadził się ponownie do lwowa. odtąd brał udział w wystawach krajowych w Krakowie (Tow. przyjaciół
Sztuk pięknych, 1901, 1905), we lwowie (1899, 1903-05, 1907, 1909-13, 1922), w Tarnopolu (1902) oraz w Kijowie, gdzie w r. 1917 w Salon d'art w
pasażu na Kryszczatku miał indywidualną wystawę około 120 prac. Wystawiał tam jeszcze w r. 1918. Malował olejno, gwaszem, rysował pastelami i ołów-
kiem. przedmiotem jego zainteresowań był głównie krajobraz, nierzadko nastrojowy, z motywami drzew, roślin, kwiatów, zabudowań, pór dnia i roku.

39. Mieczysław KKOOrrWWIINN--PPIIOOTTrrOOWWSSKKII (1869-1930)
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WiDoK na Dniepr
olej, sklejka, 67 x 93 cm, sygn. l.d. cyrylicą: iwan Trusz. Zabrudzenia w górnej części obrazu. W lewym dolnym rogu, pod farbą, napis ołówkiem: Dniepr.
7700..000000,,--

W latach 1892-1897 studiował w SSp w Krakowie u i. Jabłońskiego, W. łuszczkiewicza, l. Wyczółkowskiego i J. Stanisławskiego. naukę kontynuował w Wied-
niu i w prywatnej szkole a. ażbego w Monachium. odbył wiele podróży, był m.in. w rzymie, palestynie, egipcie i na Krymie. W 1912r. został profesorem Wolnej
akademii Sztuk we lwowie. Tematem jego prac były przede wszystkim pejzaże i portrety.

40. Iwan TTrrUUSSZZ (1869-1940)
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oGróD W ^lWarii
olej, płótno, 70,8 x 55,5 cm, sygn. l.d.: W. Weiss, na odwrocie papierowa naklejka z odręcznym opisem: „Wojciech Weiss (olej)/ogród w Kalwarji 1929“, na
blejtramie napis ołówkiem: Wojciech Weiss 1929. Do obrazu dołączona opinia wydana przez Zoaę Weiss, prezesa Fundacji Muzeum Wojciecha Weissa.
2288..000000,,--  

W latach 1891 -1895 studiował w krakowskiej SSp, najpierw u W. łuszczkiewicza i J. Matejki, później w pracowni l. Wyczółkowskiego. W 1999 roku wy-
jechał do paryża, gdzie później wielokrotnie powracał. W l. 1901 i 1902 kontynuował naukę w rzymie i Florencji. W 1907 r. rozpoczął pracę w krakowskiej
aSp, z którą związał się do końca życia; trzykrotnie pełnił funkcję rektora. W młodości uległ fascynacji dekadenckim nastrojem wypływającym od Stanisława
przybyszewskiego, malując sceny rodem z cancuskich kawiarń oraz podejmując tematykę końca życia. W swojej twórczości inspirował się różnymi nurtami i
stylistykami malarskimi - realizmem, impresjonizmem, postimpresjonizmem, nabizmem, fowizmem, symbolizmem. po 1908 r. twórczość skoncentrował głów-
nie na problemach luminizmu malując w manierze postimpresjonistycznej. W okresie międzywojennym zasłynął jako malarz oddających cechy psychologiczne,
wyrazistych warsztatowo portretów i ukazujących piękno kobiecego ciała aktów. od 1915 r. malował przede wszystkim rozsłonecznione kalwaryjskie pejzaże
i martwe natury. interesował się impresjonizmem jako kierunkiem polegającym na zestawianiu szerokich plam barwnych, częściowych uproszczeniach formy,
zagadnieniach sztucznego światła, swobodnej fakturze, pleneryzmem wymagającym rozjaśniania palety. Większość obrazów skłania się jednak bardziej w
stronę postimpresjonizmu niż impresjonizmu, zwłaszcza charakterystycznego stylu Cezanne'a, skupiając się na kolorystyce, a pomijając prekubistyczną formę,
pozostając tym samym przy znacznym realizmie. Jego dzieła eksponowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jedna z najsłynniejszych odbyła
się w 1916 roku w gmachu TpSp w Krakowie, stając się prawdziwą rewelacją w środowisku artystycznym. Weiss zaprezentował tam wirtuozerię malarską
oraz znakomitą biegłość rysunku. obrazy tego cenionego artysty obecnie znajdują się w licznych kolekcjach państwowych i prywatnych.

41. Wojciech WWeeIISSSS (1875-1950)
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CHaTy W Gó]CH
olej, tektura, 22 x 33,5 cm, sygn. p.d.: M. Stańko 1962.
33..550000,,--  ⦁

42. Michał SSTTaaŃŃKKOO (1901-1969)

CZerWone DaCHy
akwarela, gwasz, papier, 10 x 12 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch 1962.
22..000000,,--⦁

43. adam BBUUNNSSCCHH (1896-1969)
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KoleJ^
olej, tektura, 47 x 67 cm, niesygn.
88..000000,,--

45. MMNN (XX w.)

KroWy U WoDopoJU
olej, deska, 11 x 20 cm, niesygn.
33..880000,,--

44. MMNN (XIX/XX w.)
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poloWanie par ForCe
olej, płyta, 47 x 67,5 cm, sygn. l.d.: Jerzy Kossak 1938.
3300..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 anansową,
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.

46. Jerzy KKOOSSSSaaKK (1886-1955)
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peJZaż Z ZielonyMi Snop^Mi
olej, karton, sygn. l.d. w morej farbie: W. Dmytryszyn.
885500,,--  ⦁

48. Włodzimierz DDMMYYTTrrYYSSZZYYNN (1905-1992)

peJZaż Z DrZeWaMi
olej, karton, 23,2 x 33 cm, sygn. p.d.: W. Dmytryszyn.
885500,,--  ⦁

49. Włodzimierz DDMMYYTTrrYYSSZZYYNN (1905-1992)

KąpieliSKo
olej, karton, 25,3 x 32,3 cm, sygn. l.d.: W. Dmytryszyn.
885500,,--  ⦁

Malarz, urodzony w Krakowie, zmarły w Katowicach. Będąc jeszcze w gimnazjum
brał udział w iii powstaniu Śląskim jako ochotnik. Studia artystyczne odbył w kra-
kowskiej aSp pod kierunkiem W. Jarockiego i F. pautscha, naukę uzupełniał w Stu-
dium Kształcenia nauczycieli rysunku przy aSp w Warszawie. po studiach podjął
pracę pedagogiczną w szkolnictwie artystycznym jako nauczyciel rysunku i malar-
stwa. lata okupacji spędził za granicą (palestyna, południowa acyka). Swoje
prace wystawiał m in. na Węgrzech, w Jugosławii, egipcie i południowej acyce. Ulu-
bionymi motywami artysty były pejzaże, malował także martwe natury i sceny ro-
dzajowe. Uprawiał malarstwo olejne, posługując się bogatą paletą barw,
kładzionych szybkimi, śmiałymi pociągnięciami pędzla.

47. Włodzimierz DDMMYYTTrrYYSSZZYYNN (1905-1992)

TaBor
olej, karton, 25 x 34,3 cm, sygn. śr.d. w mokrej farbie: W. Dmytryszyn.
885500,,--  ⦁

50. Włodzimierz DDMMYYTTrrYYSSZZYYNN (1905-1992)
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poWróT Z poloWania
olej, płótno, 48 x 67,5 cm, sygn. p.d.: Jerzy potrzebowski (sygn. lekko wytarta).
77..000000,,--  ⦁

51. Jerzy PPOOTTrrZZeeBBOOWWSSKKII (1921-1974)

paTrol
olej, płótno, 49 x 68,5 cm, sygn. p.d.: r.Breitenwald.
44..550000,,--  ⦁

Malarz, uczeń poznańskiej państwowej Szkoły Sztuk Zdobniczych. Studia kontynuował w krakowskiej
aSp u Mehoffera, axentowicza i Jarockiego. Uprawiał malarstwo olejne. Ze szczególnym upodobaniem
malował konie, motyw ten pojawia się w jego obrazach batalistycznych, scenach rodzajowych, scenach z
polowań, kuligach.

52. roman antoni BBrreeIITTeeNNWWaaLLDD (1911-1985)

Malarz, uczeń krakowskiej aSp w pracow-
niach pautscha, pieńkowskiego i rzepiń-
skiego (1945-50), potem jej wieloletni
wykładowca. Malował realistyczne pejzaże,
sceny batalistyczne i rodzajowe. Jednym z
jego ulubionych motywów były konie.
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KWiaCiarKi poD SUKienniCaMi
akwarela, papier, 38 x 28,5 cm, sygn. l.d.: H. Sajdak, opisany na odwrocie
Kraków Kwiaciarki na rynku Głównym Henryk Sajdak 1977.
22..000000,,--  ⦁

53. Henryk SSaaJJDDaaKK (1905-1995)

poMniK KoŚCiUSZKi na WaWelU
akwarela, papier, 24,5 x 19 cm, sygn. l.d.: H. Sajdak.
11..550000,,--  ⦁

55. Henryk SSaaJJDDaaKK (1905-1995)

BaSZTa SanDoMierS^
akwarela, papier, 24,5 x 19 cm, sygn. l.d.: H. Sajdak.
11..550000,,--  ⦁

54. Henryk SSaaJJDDaaKK (1905-1995)
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lWóW, KoŚCiół BernarDynóW
olej, tektura, 27 x 19 cm, sygn. p.d.: i.noWaKoWSKa-
aCeDańS^, l.d.: lWóW. na odwrocie przytwierdzone po-
twierdzenie zakupu w DeSie w Gliwiach z 1995 r. i rękopiśmienny
opis właściciela datujący obraz na 1964 r.
11..880000,,--  ⦁

Malarka i graaczka, przed wojna związana z lwowskim środowi-
skiem artystycznym, od 1946 mieszkała w Gliwicach. Kształciła się
w Szkole Technicznej, Wydział Sztuk Zdobniczych i przemysłu ar-
tystycznego we lwowie, którą ukończyła w 1932. lata lwowskie to
głównie tematyka architektury zabytkowej lwowa i okolicznych
miast, okres powojenny stanowi kontynuację fascynacji architekto-
nicznych artystki, wzbogaconą o pejzaż przemysłowy, martwe na-
tury i kwiaty. Większość prac artystki to cykle związane z widokami
Gliwic, Warszawy, Krakowa, opola, Bielska, a także pejzaże z wa-
kacyjnych podróży do Bułgarii i na Węgry. Malowała obrazy olejne,
akwarele, wiele miejsca poświęciła rysunkowi. Z technik graacznych
uprawiała drzeworyt i linoryt.

57. Irena NNOOWWaaKKOOWWSSXX--aaCCeeDDaaŃŃSSXX (1906-1983)

WaWel
olej, tektura, 33 x 23 cm, niesygn., lata 40. XX w.
33..330000,,--

56. Janina MMaaLLIISSZZeeWWSSXX--ZZaaKKrrZZeeWWSSXX (1909-1982)
lub Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)
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polne KWiaTy W SZKlanyM WaZonie
olej, płótno, 62 x 77 cm, sygn. p.śr.: petermann.
33..550000,,--  ⦁

58. Hedwig PPeeTTeerrMMaaNNNN (1877-1954)

MiMoZy
pastel, papier, 33 x 48 cm, sygn. p.d.: M. Szczerbiński.
33..440000,,--

59. M. SSZZCCZZeerrBBIIŃŃSSKKII (1900-1981)
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SnopKi Zalane WoDą
akwarela, papier, 33 x 48 cm, sygn. l.d.: S. Gibiński.
44..000000,,--  ⦁

60. Stanisław GGIIBBIIŃŃSSKKII  (1882-1971)

podjął studia w krakowskiej akademii
Sztuk pięknych w roku 1908 u J. Fałata. W
czasie i wojny światowej służył w legionach.
W malarstwie używał zarówno farb olej-
nych, jak i akwareli. Głównie malował pej-
zaże, często zimowe, sceny rodzajowe,
martwe natury. Wystawiał w Towarzystwie
przyjaciół Sztuk pięknych. Malarz po mist-
rzowsku odtwarzał nastrojowość ukazywa-
nych sytuacji. Świetnie posługiwał się
akwarelą. Do końca swej działalności po-
zostawał pod wyraźnym wpływem swego
znakomitego nauczyciela Juliana Fałata.

prZeD DWorKieM
akwarela, papier, 24 x 33 cm, sygn. p.d.: S. Gibiński.
55..000000,,--  ⦁

61. Stanisław GGIIBBIIŃŃSSKKII  (1882-1971)
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MonTe Carlo
olej, tektura, 49,5 x 63,5 cm, sygn. p.d.: Z. przebindowski.
77..550000,,--  ⦁

63. Zdzisław PPrrZZeeBBIINNDDOOWWSSKKII (1902-1986)

łoDZie
olej, sklejka, 14,5 x 20 cm, sygn. l.d.: Mieczysław reyzner.
44..000000,,--

Studiował w aSp w Wilnie, w latach 1880-1886 w Monachium a następnie w 1888-1896 w paryżu.
Wystawiał  m.in. w TpSp w Krakowie i we lwowie. Malował portrety, sceny rodzajowe, historyczne, pejzaże, kwiaty.

62. Mieczysław rreeYYZZNNeerr (1861-1941)

Malarz, graak. Kształcił się w państwowej
Szkole Sztuk Zdobniczych i przemysłu arty-
stycznego w poznaniu (1920-25), studia kon-
tynuował w krakowskiej aSp u F. pautscha
(1925-29). Uprawiał malarstwo olejne i gra-
akę. Malował sceny rodzajowe, pejzaże miej-
skie, widoki podkrakowskich wsi, portrety, akty,
martwe natury.
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porTreT KoBieTy, szkic
olej, tektura, 63 x 44 cm, niesygnowany.
44..550000,,--

64. MMNN (XX w.)

roZMoWa We WnęTrZU
olej, płótno, 72,5 x 46 cm, sygn. l.d.: Hryńkowska.
33..550000,,--  ⦁

Malarka, córka Jana Hryńkowskiego. Wystawiała m.in. w Salonie TpSp w Kra-
kowie. Wyemigrowała do australii.

66. Krystyna HHrrYYNNKKOOWWSSXX--KKUUBBIINN (1926-2022)

DZieWCZyna Z ZielonyM DZBaneM
pastel, papier, 63 x 47,5 cm, sygn. nieczytelnie l.g.-śr.: J. Sm…?
44..550000,,--

65. MMNN (XX w.)
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ZiMoWa prZeJażDż^
akwarela, papier, 9 x 15,5 cm w świetle p-p., sygn. p.d.: K. Kossak 1929.
22..220000,,--  ⦁

Malarz akwarelista, rysownik ilustrator, studia aSp w Krakowie w pracowni ign. pieńkowskiego i Wł.
Jarockiego, członek Zpap.

67. Karol KKOOSSSSaaKK (1896-1975)

ZaGroDa
litograaa, papier, 19 x 23,5 cm, sygn. na płycie l.d.: Siostrzeńcewicz Wilno.
11..550000,,--

68. Stanisław BBOOHHUUSSZZ--SSIIeeSSTTrrZZeeŃŃCCeeWWIICCZZ (1869-1927)

Malarz, uczeń Szkoły rysunkowej w Wilnie.
Do 1894 studia kontynuował w akademii pe-
tersburskiej. następnie kształcił się w paryskiej
académie Julian oraz w Monachium, gdzie
przyjaźnił się z Józefem Brandtem. Wielo-
krotnie odwiedzał Brandta w orońsku. ok.
1900 przyjechał do Warszawy i tu przebywał
do i wojny. Wojnę spędził w rodzinnym Wil-
nie i w 1919 podjął pracę na tamtejszym Wy-
dziale plastycznym Uniwersytetu Stefana
Batorego. Wystawiał w warszawskim TZSp
i w Salonie Krywulta. Tematem jego malar-
stwa są najczęściej sceny rodzajowe z malow-
niczych kresowych miasteczek, ulubionym
motywem artysty były konne zaprzęgi. Upra-
wiał również malarstwo portretowe i wyko-
nywał ilustracje.
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ZeSTaW TrZeCH SZKiCóW
1. akt męski, węgiel, 109 x 68,5 cm, papier, sygn. niebieską kredką p.d.: Br. Ja-
nowska Monachium.
2. pochylona osoba, papier żeberkowy ze znakiem wodnym: skrzyżowana kot-
wica i kaduceusz na tarczy i napis F]nCe poniżej, węgiel, 63 x 48,5 cm, niesygn.
3. portret dziewczynki, papier żeberkowy o tonie zielonkawym ze znakiem wod-
nym: pl BaS, węgiel, niesygn.
Do konserwacji.
22..550000,,--  ⦁

Malarka, kształciła się w akademii monachijskiej, gdzie wyjechała w 1886 roku,
naukę kontynuowała w akademii borenckiej, a także w Krakowie u Jana Stani-
sławskiego. W latach 1909-1910 prowadziła szkołę malarstwa i teatr amatorski
w Starym Sączu. Mieszkała przez pewien czas we Włoszech. Z tego okresu po-
chodzą liczne obrazy przedstawiające tamtejsze widoki i zabytki. podróżowała do
Francji, Hiszpanii, Grecji, Turcji oraz acyki północnej, skąd także przywoziła in-
spiracje twórcze. Malowała pejzaże, martwe natury, portrety, zwłaszcza osób
związanych ze światem teatru, gdzie miała licznych znajomych. Znana jest z
przedstawień widoków typowych dworów polskich z kolumnowymi gankami oraz
ich stylowych, urządzonych antykami wnętrz, pod względem formatów i tekturo-
wego podobrazia wzorowanych na pracach mistrza pejzażu Jana Stanisław-
skiego. regularnie wystawiała swoje prace w TpSp w Krakowie, w galeriach
warszawskich, lwowskich, uczestniczyła w wystawach w londynie, pradze, rzy-
mie, Bufallo. obecnie jej obrazy znajdują się w zbiorach muzeów narodowych i w
zbiorach prywatnych.

69. Bronisława rrYYCCHHTTeerr--JJaaNNOOWWSSXX (1868-1953)
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porTreT STareGo Gó]la
Kredka, papier,  49 x 38 cm, sygn. p.d.: panu J. Gohlingowi na
pamiątkę S. Batowski 1918.
33..000000,,--

Studiował na akademii Sztuk pięknych w Krakowie w latach
1883-1885 u profesora łuszczkiewicza, natomiast kolejne dwa
lata spędził na akademii wiedeńskiej u Griepenkerla i l?alle-
manda. edukację artystyczną uzupełnił w Monachium, później w
paryżu, we Włoszech, Hiszpanii i Maroku. W latach 1903-1914
prowadził własną szkołę malarstwa we lwowie, gdzie został rów-
nież współzałożycielem Stowarzyszenia artystów Młoda Sztuka
i członkiem Zarządu Związków artystów polskich. Batowski
przez współczesnych określany był jednym z ostatnich polskich
batalistów.

70. Stanisław XXCCZZOOrr--BBaaTTOOWWSSKKII (1866-1946)

KonFeSJa ŚW. STaniSłaWa Z ̂ TeDry WaWelSKieJ
litograaa, papier, 38,5 x 27 cm, sygn. p.d.: lWyczół. praca po-
chodzi ze zbiorowej teki graacznejKraków 1911,  zawierającej
autolitograae 12 artystów, wydanej przez Komitet Gospodarczy
Xi Zjazdu lekarzy i przyrodników polskich w Krakowie człon-
kom swoim na pamiątkę.
11..550000,,--

Malarz, graak i pedagog, był jednym z najwybitniejszych artystów
polskich tworzących na przełomie XiX i XX w. Studia artystyczne
rozpoczął w warszawskiej Klasie rysunkowej pod kierunkiem
W.Gersona i a. Kamińskiego (1869-1873), następnie kontynuo-
wał je w monachijskiej akademii Sztuk pięknych u a. Wagnera
(1875-1877), w Krakowie u J. Matejki (1877/78) i podczas
dwukrotnych wyjazdów do paryża (1878 i 1889). po studiach
zamieszkał we lwowie, później przeniósł się do Warszawy. lata
1883-1889 spędził podróżując po Ukrainie i podolu. W 1895
przeniósł się do Krakowa powołany na wykładowcę tamtejszej
Szkoły Sztuk pięknych. W latach następnych wiele podróżował - do
Włoch, Francji, Hiszpanii, Holandii, anglii. należał do grona
członków-założycieli Towarzystwa artystów polskich „Sztuka“.
Wiele wystawiał tak w kraju, jak i za granicą. lata 1929-1936
spędził w poznaniu i Gościeradzu, dojeżdżając do Warszawy, gdzie
(od 1934) prowadził katedrę graaki w akademii Sztuk pięknych.
Malował krajobrazy, portrety, sceny rodzajowe, martwe natury i
kwiaty. Chętnie posługiwał się techniką pastelu i akwareli, był wy-
bitnym graakiem, zajmował się też rzeźbą.

71. Leon WWYYCCZZóóŁŁKKOOWWSSKKII (1852-1936)
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porTreT KoBieTy, 1938
Węgiel, papier, 47 x 62 cm, sygn. p.d.: Karol Hukan Kraków 1938.
660000,,--  ⦁

rzeźbiarz związany z Krakowem. naukę rozpoczętą w Szkole przemysłu artystycznego w Kołomyi
w latach 1900-1907 kontynuował w latach 1908-1912 w krakowskiej akademii Sztuk pięknych
u Konstantego laszczki. autor licznych krakowskich ołtarzy, rzeźb sakralnych i dekoracji archi-
tektonicznej, a także tablic pamiątkowych i nagrobków. Współpracował z Dunikowskim przy wy-
stroju rzeźbiarskim kościoła jezuitów przy ulicy Kopernika, jest autorem monumentalnych rzeźb
na gmachu nBp przy Basztowej oraz drzwi kościoła mariackiego.

73. Karol HHUUXXNN (1888-1958)

aUToporTreT
Węgiel, pastel, papier, 62 x 47 cm, niesygn., na odwrocie
szkic autoportretu.
660000,,--  ⦁

72. Karol HHUUXXNN (1888-1958)

DrZeWa
akwarela, ołówek, papier, 32 x 22 cm, sygn. l.d.: adam Bunsch Montellana 17/18 i [19]62.
11..880000,,--⦁

Malarz i graak, uczeń akademii wiedeńskiej i krakowskiej aSp w pracowni Mehoffera
(1917-1921), student alozoai na Uniwersytecie Jagiellońskim. podróżował do Włoch,
Wiednia i paryża. lata międzywojenne spędził w Bielsku, utrzymując stały kontakt z ży-
ciem artystycznym Krakowa i lwowa. Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas
wojny walczył w szeregach wojska polskiego we Francji i anglii. po powrocie do kraju osiadł
w Krakowie. Jego malarstwo nawiązuje do młodopolskich tradycji, poza licznymi portre-
tami i scenami rodzajowymi malował kompozycje religijne, motywy wojenne, sceny sym-
boliczne. Jest autorem projektu zespołu witraży w katowickim kościele Mariackim. Z
dużym powodzeniem zajmował się drzeworytem, tematycznie i stylistycznie inspirowa-
nym sztuką japońską.

74. adam BBUUNNSSCCHH (1896-1969)
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MłoT MeCHaniCZny
akwaforta i akwatinta barwna, papier, 23 x 26,3 cm (odbitka wycięta), sygn. ołówkiem na
podkładzie poniżej: l.: „Młot”, p.: Zakrz; naklejka z wystawy pośmiertnej w krakowskim
TpSp, 1947, poz. 6; czerwona pieczęć salonu Związku Zawodowego polskich artystów
plastyków. Z teki Śląsk w miedziorytach…, 1937 lub przed.
995500,,--  

75. Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)

HUTa piłSUDSKi
akwaforta, papier, 32 x 20,7 cm w świetle p-p., sygn. ołów-
kiem d.: Huta piłsudski, p.d.: Zakrzewski; naklejka z wystawy
pośmiertnej w krakowskim TpSp, 1947, poz. 13 Huta Ko-
ściuszko; czerwona pieczęć salonu Związku Zawodowego
polskich artystów plastyków. Z teki Śląsk w miedziory-
tach…, 1937 lub przed.
990000,,--

76. Władysław ZZaaKKrrZZeeWWSSKKII (1903-1944)
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ryneK – GliWiCe
Drzeworyt, papier, 18 x 12,5 cm w świetle p-p., sygn. ołówkiem d.: Drzeworyt
/ rynek – Gliwice/ Zacedański.
228800,,--  ⦁

Graak, studiował w Szkole Technicznej, Wydział Sztuk Zdobniczych i prze-
mysłu artystycznego we lwowie, którą ukończył w 1932. przed wojną zwią-
zany ze lwowem, po wojnie osiadł w Gliwicach. Z technik graacznych
uprawiał drzeworyt, linoryt i litograaę. Tematem jego prac jest architektura,
są to więc portrety miast, widoki zaułków, pomniki dawnej kultury. poza
graaka warsztatową zajmował się malarstwem ściennym i architekturą
wnętrz.

77. Zygmunt aaCCeeDDaaŃŃSSKKII (1909-1991)

UliCZ^ – GliWiCe
Drzeworyt, papier, 18 x 12,5 cm w świetle p-p., sygn. ołówkiem d.: Drzeworyt
/ Uliczka – Gliwice/ Zaced.
228800,,--  ⦁

78. Zygmunt aaCCeeDDaaŃŃSSKKII (1909-1991)

STaróW^ – GliWiCe
Drzeworyt, papier, 18 x 12,5 cm w świetle p-p., sygn. ołówkiem d.: Drzeworyt
/ Starówka – Gliwice/ Zaced.
228800,,--  ⦁

79. Zygmunt aaCCeeDDaaŃŃSSKKII (1909-1991)
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Karol FryCZ (1877-1963), Stanisław KUCZBorSKi (1881-1911), antoni proCaJłoWiCZ (1877-1949), Stanisław (rZeCZniK) rZeCKi-
SZreniaWa (1888-1972), Włodzimierz (Sobiesław) BySTrZyńSKi (1854-1927), Witold WoJTKieWiCZ (1879-1909).
autolitograae (niektóre barwne), papier, różne formaty, teka 51,5 x 40 cm, Kraków 1904. Stan zachowania: brak 1 szt. (K. Sichulski), drobne uszkodze-
nia papieru (zagięcia, naddarcia), zachowana oryginalna okładka.
2255..000000,,--

K. FryCZ: eroS i pSyCHe żuławskiego: 1. J. Mrozowska i J. Sosnowski jako psyche i Blaks, litograaa barwna; 2. Mrozowska, olchowska, Sobiesław,
przybyłowicz, leszczyński i Bończa, litograaa barwna; 3. B. puchalski jako poseł, litograaa barwna; 4. J. leszczyński, litograaa; 5. Król w podziemiach, lito-
graaa barwna; DZieCi WaniUSZyna: 6. S. Wysocka jako Klaudia, litograaa; WeSele FiGa]: 7. M. Jednowski, a. Walewski i l. Stępowski, lito-
graaa; 8. p. Wojnowska, litograaa; 9. K. Kamiński jako malarz priola, litograaa; 10. Zelwerowicz i popławski, litograaa; KoŚCiUSZKo poD
]CłaWiCaMi anczyca: 11. Zelwerowicz, Kotarbiński i Jednowski jako lichocki, Bartosz i nicefor oraz Kościuszko, litograaa; 12. M. Jednowski, J. Wój-
cicka i a. Zelwerowicz jako nicefor, Filomena i lichocki, litograaa; anaSTaZJa orzeszkowej: 13. a. Mielewski jako apolinary, litograaa barwna; 14. M.
Tarasiewicz, litograaa; WeSele Wyspiańskiego: 15. H. Sulima jako rachel, litograaa barwna; 16a. M. przybyłowicz jako Stańczyk, litograaa barwna;
półDZieWiCe: 16b. H. Sulima jako Maud, litograaa barwna; SioSTry BliŹnie: 17. F. rutkowska, l. Fulda i B. Jeremi, litograaa
KUCZBorSKi: WeSele FiGa]: 18. M. Jednowski jako Don Basilio, litograaa; KUpieC WeneCKi: 19. Kotarbiński jako Sheylock, litograaa; We-
Sele: 20. Taniec Chochoła, litograaa barwna
a.S. proCaJłoWiCZ: 21. arkawin, litograaa barwna; 22a. Helena arkawin (W. ordonówna), litograaa; 22b. M. przybyłowicz, litograaa; 22c. S. Wy-
socka, litograaa
S. rZeCKi-SZreniaWa: KUpieC WeneCKi: 23. J. Kotarbiński jako Shylock i S. Bronicz jako Tubał, litograaa barwna; 24. B. Jeremi jako pazik
porcji, litograaa; 25. Sulima w roli Jessiki, litograaa barwna; KopCiUSZeK: 26. M. przybyłowicz jako król, litograaa barwna; 27. F. Frączkowski i B.
leszczyński, litograaa; 28a. H. Górska, litograaa; 28b. H. arkawin, litograaa; 29. H. Górska, Zawierski, litograaa; 30. H. łazarewicz, litograaa;
SoBieSłaW: HaMleT: 31. Stępowski w roli Hamleta, litograaa; 32. emerytura, litograaa
WoJTKieWiCZ: anaSTaZJa: 33. Mrozowska, litograaa; eroS i pSyCHe: 34. Mrozowska jako psyche, litograaa; ŚlUBy panieńSKie: 3. Mro-
zowska i a. Mielewski jako Klara i albin, litograaa barwna.

80. TTeeXX  MMeeLLPPOOMMeeNNYY
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aBST]KCJa
olej, tektura, 28,5 x 38,5 cm, sygn. zatarta p.d.: eile.
88..000000,,--  ⦁

81. Marian eeIILLee (1910-1984)

aBST]KCJa
olej, farba nitro, płótno, 57 x 74 cm, sygn. p.d.: eile 62, po konserwacji.
1100..000000,,--  ⦁

82. Marian eeIILLee (1910-1984)

Urodzony we lwowie. W czasie studiów praw-
niczych na Uniwersytecie Warszawskim uczest-
niczył jako wolny słuchacz w kursach
rysunkowych i malarskich na stołecznej aSp.
Współpracował jako rysownik i projektant wit-
ryny z „Wiadomościami literackimi”. W czasie
wojny działał jako scenograf w państwowym
Teatrze Miniatur we lwowie, z którym odbył
tournée po ZSrr. Scenograaą zajmował się też
po wojnie, a w latach 1948-1950 wykładał ją w
WSSp, potem aSp w Krakowie, gdzie jego
uczniem był m.in. J. Szajna. Znany głownie jako
założyciel i redaktor naczelny „przekroju”. ilust-
rator, recenzent, animator życia kulturalnego;
propagator i zamiłowany fałszerz picassa. po
odsunięciu od „przekroju” współpracownik
„Szpilek”. W latach 70. twórca seriali fotogra-
acznych (Salvador Dali u państwa penderec-
kich, Dali w Krakowie, napad na bal, Sceny
historyczne). Wystawy malarstwa: 1961, Gale-
ria lambert w paryżu; 1982, Galeria art przy
Krakowskim przedmieściu; 1984, w Kramach
Dominikańskich w Krakowie; 2020, MoCaK.
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ZaMeK KróleWSKi, 2002
litograaa barwna, papier, 33,5 x 44 cm, sygn. na kamieniu p.d.: Zamek królewski 2002 r. e. Dwurnik i ołówkiem d.: 26/50 Warszawa e. Dwurnik 2002.
1155..000000,,--**  ⦁

W latach 1963-70 studiował malarstwo, graakę i rzeźbę na akademii Sztuk pięknych w Warszawie. poza malarstwem Dwurnik uprawiał graakę i rysunek
(zarówno autonomiczne serie jak i ilustracje). projektował monumentalne kompozycje malarskie w przestrzeni publicznej.

83. edward DDWWUUrrNNIIKK (1943-2018)
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KoMpoZyCJa nieoKreŚlona iv
Monotypia, tempera, papier naklejony na płótno, 65 x 50 cm. na odwrocie autorski opis: Kompozycja nieokreślona iv 1957 monotypia-temp. 65 x 50 kat.
piS nr 14 paryż nr 62 „Wegetacje”. Czas powstania: 1957. Dołączona ekspertyza pana aleksandra Filipowicza.
obraz będzie reprodukowany w katalogu wszystkich dzieł Marii Jaremy, opracowywanym na zlecenie Muzeum Sztuki Współczesnej w Warszawie.
330000..000000,,--  ⦁

Studiowała rzeźbę pod kierunkiem Xawerego Dunikowskiego na aSp w Krakowie w latach 1929-1935. W czasie studiów wstąpiła do tzw. pierwszej „Grupy
Krakowskiej“ (1933-1937). W latach 30. współpracowała jako aktorka i scenograf z teatrem swego brata, Józefa Jaremy, „Cricot“ i teatrem kukiełkowym adama
polewki. W 1937 wyjechała do paryża na Wystawę Światową i przebywała tam przez 4 miesiące. po wojnie związała się z Grupą Młodych plastyków, skupioną
wokół Tadeusza Kantora, która w 1957 ukonstytuowała się jako nowa (druga) „Grupa Krakowska“. W okresie socrealizmu nie brała udziału w oacjalnym życiu
artystycznym. pracowała jako scenograf w teatrzeKantora „Cricot 2“ (1956-1957). W 1957 została laureatką nagrody m. Krakowa, w 1958 otrzymała na-
grodę Towarzystwa przyjaźni Włosko-polskiej na XXiX Biennale w Wenecji. Zajmowała się początkowo rzeźbą, po wojnie głównie malarstwem, często łączo-
nym z graaką (tempera z monotypią). Jej abstrakcyjne kompozycje, eksplorujące problem ruchu i przestrzeni, układają się w cykle („postaci“, „Wyrazy“, „Chwyty“,
„penetracje“, „rytmy“ i in.). prace te należą do najważniejszych dokonań polskiej twórczości lat 50., wyprzedzając podobne poszukiwania sztuki kinetycznej i op-
artu na świecie. artystka zajmowała się też scenograaą i graaką użytkową (plakat, ilustracja książkowa i prasowa) oraz publicystyką.

84. Maria JJaarreeMMaa (1908-1958)
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GłoWa 8 [deszcz]
litograaa barwna, papier, 63,5 x 48 cm, sygn. ołówkiem
d.: epr. d’artiste lucjan Mianowski 68, p.d. długopisem: 8.
11..660000,,--⦁

85. Lucjan MMIIaaNNOOWWSSKKII (1933-2009)

GłoWa 7
litograaa barwna, papier, 63,5 x 44,3 cm, sygn. ołówkiem śr.d.:
„głowa 7” epreuve d’artiste lucjan Mianowski 67.
11..880000,,--⦁

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 pra-
cowni litografii u prof. Konrada Srzednickiego. W 1955 miał miejsce
debiut lucjana Mianowskiego, wystawiał swoje prace na ogólnopol-
skiej Wystawie Młodej plastyki „przeciw wojnie – przeciw faszyz-
mowi” w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1956 r.
przez dwa następne lata studiował malarstwo w pracowni prof.
Czesława rzepińskiego. otrzymał stypendium rządu fran-
cuskiego na studia w paryżu w École nationale Supérieure des
Beaux-arts w pracowni litografii u prof. pierre’a Clairina, gdzie stu-
diował 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 laureatem bardzo wielu nagród na ogólnopolskich i między-
narodowych 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 Warszawie, Krakowie, poznaniu, Bydgoszczy, Mu-
seum of Modern art w nowym Jorku, Muzeum Sztuki Współczes-
nej w Tokio, Museum de arte Moderna w Sao paolo, Moderna
Museet w Sztokholmie, library of Congress w Waszyngtonie, Bib-
liothèque nationale de France w paryżu, albertina w Wiedniu oraz
kolekcjach prywatnych.

86. Lucjan MMIIaaNNOOWWSSKKII (1933-2009)

GłoWa 2 [non/oui]
litograaa barwna, papier, 65 x 50 cm, sygn. ołówkiem d.:
epr. d’artiste „głowa 2” lucjan Mianowski 65.
11..770000,,--⦁

87. Lucjan MMIIaaNNOOWWSSKKII (1933-2009)
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GorąCZ^, 2021
akwaforta, mezzotinta, sucha igła, papier, 49,5 x 33 cm (odcisk),
64 x 48 cm (papier), sygn. ołówkiem d.: 17/100 GorąCZ^
^Cper BożeK XXi/XXi.
Dar artysty na rzecz Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży.
11..550000,,--

Graak, rysownik. absolwent liceum Sztuk plastycznych im. Ke-
nara w Zakopanem. Studia w pracowni miedziorytu i litograai
S. Wejmana w krakowskiej aSp. Wykładowca macierzystej uczelni.

89. Kacper BBOOŻŻeeKK (ur. 1974)

War, 2018
Serigraaa, papier, 62 x 46 cm, sygn. ołówkiem d.: piotr pietrzak
Serigraaa War ¼ 2018 r.
Dar artysty na rzecz Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej
w Białowieży.
11..000000,,--

Studia na Wydziale Malarstwa aSp w Krakowie (2009–
2010) i w aSp w Warszawiena Wydziałach: Malarstwa
(2010–2011), Sztuki Mediów (2011–2012), Graaki
(2010–2015). Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, graaką i
projektowaniem. Wystawy indywidualne: lBS, Galeria Koloru,
Warszawa, 2011; Galeria plakatów BUW: piotr pietrzak pla-
katy, 2014; i every person has the right to be, 2015. Wystawy
zbiorowe m.in.: Festiwal Kino polska, instytut polski w pa-
ryżu,2014; obraz cycowy, Galeria ładna, Sosnowiec, 2014.
realizuje akcje plakatowe w przestrzeni miejskiej.

88. Piotr PPIIeeTTrrZZaaKK (ur. 1990)
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MężCZyZna W SieCi
Technika własna, płótno, 80 x 39,5 cm, sygn. l.g.: nowotarski r. 62, oprawa autorska
44..550000,,--  ⦁

Malarz, scenograf, studiował w krakowskiej aSp, którą ukończył w 1960. Był wieloletnim
profesorem aSp w Krakowie na Wydziale Graaki w Katowicach, gdzie prowadził pracownie
rysunku i malarstwa. Uczestniczy w wielu wystawach i konkursach ogólnopolskich, otrzymał
liczne nagrody, m.in. złoty medal na Biennale plakatu w Warszawie w 1974. Jest również sce-
nografem teatralnym i almowym.

91. roman NNOOWWOOTTaarrSSKKII (1932-2019)

KoMpoZyCJa Z KWaD]TóW
akryl, sklejka, 76 x 38 cm, sygn. (ołówkiem) na odwrocie.
88..550000,,--  ⦁

Był współzałożycielem i kierownikiem Klubu Młodej inteligencji „czerwona oberża“ (1956-
1961), następnie inicjatorem i kierownikiem laboratorium Sztuki Galerii el w latach 1961-
74 w elblągu. inicjator i kurator pięciu edycji Biennale Form przestrzennych w latach
1965-1973, będących przeglądami i sympozjami sztuki poszukującej (neokonstruktywizm,
konceptualizm, kino rozszerzone, performance). W 1974 roku wyjechał na stałe do niemiec.
W niemczech realizował ideę „stacjonizmu“ w sztuce, zakładając w różnych miejscach tzw. sta-
cje sztuki (w klasztorze Cornberg, zamku rigersheim, w Hünfeld, Fuldzie, Bad Hersfeld, Klein-
sassen i innych). od 1975 roku prowadził Wolną akademię Sztuki w Hünfeld, a w 1990
roku otwiera Museum of Modern art - z kolekcją o proalu międzynarodowym, skupiającą
prace twórców o rodowodzie konstruktywistycznym. W 1993 roku założył Muzeum artys-
tów „Forum Sztuki Konkretnej“ w erfurcie oraz nieistniejące już Muzeum Sztuki reduktyw-
nej w Świeradowie Zdroju. Stworzył pojęcie sztuki inteligibilnej.

90. Gerard Jürgen BBLLUUMM--KKWWIIaaTTKKOOWWSSKKII (1930-2015)
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iMpreSJa MieJS^, 1996
olej, papier naklejony na płytę, 40,5 x 30 cm, sygn. p.d.: J. Świecim-
ski 96.
11..220000,,--  ⦁

artysta malarz, przyrodnik, muzeolog oraz pedagog. Studiował na
akademii Sztuk pięknych w Krakowie pod kierunkiem Witolda
Chomicza w latach: 1950- 1956. Ukończył studia zoologiczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim (1951). rozprawę doktorską napisał
pod kierunkiem prof. romana ingardena. Był wieloletnim pracow-
nik Muzeum przyrodniczego pan, wykładowcą uniwersyteckim.
Został członkiem Międzynarodowej rady Muzeów (iCoM). pro-
jektant i modernizator przestrzeni muzealnych. Uprawiał malar-
stwo krajobrazowe skłaniające się w kierunku abstrakcji. 

93. Jerzy ŚŚWWIIeeCCIIMMSSKKII (1927-2012)

MarTWa naTU]
olej, płótno, 73 x 60 cm, sygn. l.d.: Z. przebindowski, praca opra-
wiona
77..000000,,--  ⦁

Malarz, graak. Kształcił się w państwowej Szkole Sztuk Zdobni-
czych i przemysłu artystycznego w poznaniu (1920-25), studia kon-
tynuował w krakowskiej aSp u F. pautscha (1925-29). Uprawiał
malarstwo olejne i graakę. Malował sceny rodzajowe, pejzaże miej-
skie, widoki podkrakowskich wsi, portrety, akty, martwe natury.

92. Zdzisław PPrrZZeeBBIINNDDOOWWSSKKII (1902-1986)
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Bez tytułu
olej, płótno, 50 x 40 cm, sygn. l.d.: T. Sętowski, praca oprawiona.
4444..000000,,--  ⦁

Studiował na kierunku artystycznym Wyższej Szkoły pedagogicznej w Częstochowie, jednak sam twierdzi, że studia dały mu tylko teoretyczne przygotowanie
i jest malarskim samoukiem. W 1991 roku został członkiem Zpap. po indywidualnym debiucie w kraju (wystawa w BWa, Częstochowa 1994), jego prace
zostały włączone do wystawy objazdowej Surrealiści polscy prezentowanej w polsce w latach 1995-1997. W roku 1998 zajęła się jego twórczością nowojorska
galeria Stricoff Fine art ltd. artysta reprezentuje popularny u publiczności nurt tzw. realizmu magicznego. Buduje swe kompozycje zazwyczaj strefowo, umiesz-
czając w nich postaci w fantastycznych, kolorowych strojach. Współpracuje z galeriami w kraju i za granicą biorąc udział w licznych wystawach. Tworzy w tech-
nice oleju, akrylu i wykonuje graaki posługując się techniką akwaforty i miękkiego werniksu. artysta opracował również własną technikę gwaszu. Jest także
autorem projektów wielu rzeźb. Jego prace są odzwierciedleniem niezwykle bogatej wyobraźni, kreującej świat przeciwstawnych emocji i skojarzeń.

94. Tomasz SSĘĘTTOOWWSSKKII (ur. 1961)
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BeZ TyTUłU
olej, płótno, 46 x 55 cm, sygn. ś.d.: T. Sętowski 99, na odwrocie pieczątka oraz numer, praca oprawiona.
5500..000000,,--  ⦁

95. Tomasz SSĘĘTTOOWWSSKKII (ur. 1961)
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Z CyKlU pUnKTy KonTrolne
olej, płótno, 80 x 100 cm, sygn. p.d.: leWCZUK
1100..000000,,--  ⦁

97. Sławomir LLeeWWCCZZUUKK (1938–2020)

KoMpoZyCJa FiGU]lna, 2013
Tusz, tempera, papier, 48,8 x 33,5 cm, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
22..880000,,--

Urodzony w 1947 roku w rzeszowie. Studiował w aSp Krakowie u prof. Czesława rzepińskiego. Uprawia
głównie rysunek. Wystawia w polsce i całym świecie. obecnie mieszka i pracuje w niemczech.

96. ryszard OOPPaaLLIIŃŃSSKKII (ur. 1947)

artysta, graak, rysownik, scenograf. Ukończył stu-
dia na Wydziale architektury politechniki Kra-
kowskiej oraz malarstwo w krakowskiej aSp, w
pracowni emila Krchy. Związany był z krakow-
skim środowiskiem artystycznym, ale funkcjonował
na jego obrzeżach. Bohaterem jego prac byli nie-
zmiennie ludzie ujmowani w różnorodnych konste-
lacjach. artysta otrzymał w 2019 roku nagrodę im.
Witolda Wojtkiewicza organizowaną przez okręg
Krakowski Związku polskich artystów plastyków
przyznawaną za najlepszą wystawę malarstwa, ry-
sunku lub graaki, jaka odbyła się w Krakowie w
trakcie trwania jej kolejnej, rocznej edycji.
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K]KóW
olej, płótno, 73 x 73 cm w świetle oprawy, sygn. p.d.: e. Gerlach
1970, praca oprawiona.
33..550000,,--  ⦁

W latach 1960-1966 studiował w akademii Sztuk pięknych
w Krakowie, na Wydziale Malarstwa i Graaki. Malarstwo
sztalugowe i architektoniczne studiował w pracowni prof. Wac-
ława Taranczewskiego, natomiast graakę warsztatową u prof.
Mieczysława Wejmana. Dyplom z wyróżnieniem uzyskał w
1966 roku. promotorami jego pracy dyplomowej byli m.in.
Wacław Taranczewski, Czesław rzepiński, Jonasz Stern i
Hanna rudzka-Cybisowa. od roku 1966 jest członkiem
Związku polskich artystów plastyków. W swoim dorobku ma
ponad 70 wystaw indywidualnych i udział w ok. 80 wysta-
wach zbiorowych, na których zdobywał nagrody i wyróżnie-
nia. Dwukrotnie otrzymał Stypendium Ministra Kultury i
Sztuki. obrazy autorstwa eugeniusza Gerlacha znajdują się
w wielu muzeach i instytucjach, a także w zbiorach prywat-
nych w kraju i za granicą (m.in. w Kanadzie, USa, Francji,
niemczech, Szwecji, austrii, rpa i Japonii).

98. eugeniusz GGeerrLLaaCCHH (ur. 1941)

oB]Z DynaMiCZny, 2013
olej, płótno, 100 x 100 cm, sygn. l.d.: e. Sadowska 13.
66..000000,,--

Ukończyła akademię Sztuk pięknych w Krakowie (1984 r.)
Wydział Malarstwa. Uprawia malarstwo abstrakcyjne z tzw.
abstrakcji lirycznej i informelu, łącząc materię z wyraanowa-
nym 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 międzynarodowych targach sztuki m.in. w paryżu, am-
sterdamie, Bazylei, Dublinie, Düsseldorae. Jest autorką ponad
30 wystaw indywidualnych w kraju i zagranicą oraz brała
udział w ponad 40 wystawach zbiorowych. W 2004 r. ar-
tystka reprezentowała swoją wystawą wejście polski do Unii
europejskiej w parlamencie północnej nadrenii - Westfalii w
Düsseldorae. prace artystki znajdują się w kolekcjach mu-
zealnych i prywatnych w kraju i zagranicą, m.in: parlament
północnej nadrenii - Westfalii w Düsseldorae (niemcy), _e
polish Museum of america (USa), Muzeum Miasta Gdyni,
Hoffmann laroche - kolekcja (Szwajcaria), aBp (Holandia),
Kolekcja von Heusinger - Frankfurt nad Menem (niemcy),
Kolekcja Sztuki nowoczesnej Hong-Kong i wiele innych.

99. ewa SSaaDDOOWWSSXX  (ur. 1953)
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BeZ TyTUłU, 2015
olej, płótno, 80 x 70 cm,  sygn. ś.d. monogramem, na od-
wrocie opis autorski: ,, numer 21/ Technika olejna/ rok
powstania 2015/ rozmiar 80 x 70 cm/autor łukasz
prządka”, stan zachowania: po lewej stronie pionowe prze-
tarcie malatury wzdłuż obrazu
44..000000,,--  ⦁

artysta z wykształcenia jest logistykiem, jednak na co dzień
realizuje i rozwija swoją największą pasję, czyli malarstwo
olejne. Stosuje czasochłonną technikę laserunkową, dzięki
której stara się uzyskać efekt głębi i tajemniczości. najlepiej
czuje się w tematyce surrealistyczno-fantazyjnej. Jego prace,
to wyciągnięte niczym z książek fantasy, obrazy z odległych
światów. obrazy  artysty znajdują się w kolekcjach pry-
watnych m. in. w polsce, w USa, niemczech, norwegii, re-
publice Czeskiej.

101. Łukasz PPrrZZąąDDXX (ur. 1979) 

BeZ TyTUłU
pastel, karton, 64 x 48 cm, w świetle passe-partout, sygn. l.d.:
B. Michalik, praca oprawiona.
55..000000,,--  ⦁

Jest absolwentem państwowego liceum Sztuk plastycznych
w Częstochowie. Jego twórczość charakteryzuje głównie tech-
nika pasteli i malarstwo olejne. po mistrzowsku „bawi się”
światłem, a jego kreacje nieba wprawiają nierzadko w za-
chwyt. Swoje inspiracje czerpie m.in. z twórczości Tomasza
Sętowskiego. artysta tworzy niecodzienne krajobrazy,
martwą naturę, ale też surrealistyczne wizje świata, bardzo
tajemnicze i rebeksyjne. ostatnio zaprezentowano jego in-
dywidualną wystawę w galerii off art Hotelu Marriod w
Warszawie. prezentował swoje prace na prestiżowej wystawie
Magical Dreams. Jest doceniany nie tylko w kraju, ale i poza
jego granicami.

100. Borys MMIICCHHaaLLIIKK (ur. 1969)
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BeZ TyTUłU, 2016
olej, płótno, 60 x 80 cm, sygn. p.d.: Dżarow  i na odwrocie.
22..550000,,--  ⦁

W swojej twórczości nawiązuje do nurtu surrealizmu, symbolizmu, realizmu magicznego. Stosuje zazwyczaj tech-
nikę laserunkową .W dorobku malarki wyraźnie zarysowuje się fascynacja mitologią, powrotem człowieka do ko-
rzeni, życia w symbiozie z naturą i wszechświatem. prace artystki były wystawiane na licznych wystawach
zbiorowych i indywidualnych. obecnie mieszka i tworzy w rzeszowie.

103. Diana ŻŻaarróóWW (ur.1981)

inTUiCJa
olej, płótno, 40 x 40 cm, sygn. na odwrocie: Svietlana
Biletnicova.
44..000000,,--

Studiowała na akademii Sztuk pięknych w Krakowie w la-
tach 1999-2008, dyplom z malarstwa obroniła w pracowni
prof. Stanisława rodzińskiego w 2004 roku, absolutorium
na Wydziale architektury Wnętrz w pracowni prof. an-
drzeja Głowackiego w 2008 roku. Członkini Związku pol-
skich artystów plastyków okręgu Krakowskiego od 2005
roku ; współzałożycielka artystycznej grupy „Siedem“ mala-
rzy-fotograaków absolwentów krakowskiej aSp w 2005
roku. W 2006 roku zaprojektowała i zrealizowała projekt
polichromii do prezbiterium w kościele p.w. Świętych ar-
chaniołów w Bielcach w Mołdawii. Założycielka autorskiej
pracowni artis STUDiUM w Krakowie w 2011 roku, rea-
lizuje prace głównie w dziedzinie malarstwa. Brała udział w
licznych wystawach zbiorowych i indywidualnych.

102. Svetlana BBIILLeeTTNNIICCOOVVaa--ZZIIĘĘTTeeKK (ur. 1981)
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peWneGo ]ZU o ŚWiCie
olej, płótno, 30 x 40 cm, sygn. p.d. leW 2013, praca oprawiona.
66..000000,,--  ⦁

104. Mariusz LLeeWWaaNNDDOOWWSSKKII (ur. 1960) 

aKT
akryl, płótno, 30 x 60 cm, sygn. p.d. J. Szpyt i na odwrocie.
55..000000,,--

Studia w aSp w Katowicach (Wydział Graaki) oraz w Krakowie (Wydział Malarstwa) w latach 1979-
83. Członek Grupy Trzech Tercet nadęty (Janusz Szpyt, piotr naliwajko, leszek żegalski).

105. Janusz SSZZPPYYTT (ur. 1960)

polski malarz surrealista. żyje i tworzy na
Warmii. W zaciszu swojej pracowni maluje ob-
razy, które są pełne symboli i skłaniających do
rebeksji szczegółów. artysta, poza nadaniem
tytułu, nigdy nie tłumaczy swoich obrazów. od
dzieciństwa odczuwał potrzebę tworzenia. W
roku 1975 namalował swój pierwszy obraz
olejny. od tego czasu regularnie bierze udział w
plenerach oraz wystawach zbiorowych. po ze-
tknięciu się z malarstwem Zdzisława Beksiń-
skiego zaczął tworzyć w duchu surrealizmu.
Jego obrazy znajdują się w wielu prywatnych
kolekcjach w polsce i za granicą.
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Dalie
akryl, płótno, 60 x 30 cm, sygn. p.d.: J. Szpyt i na odwrocie Janusz Szpyt
„Dalie” 2022 60 x 30 cm.
33..770000,,--

107. Janusz SSZZPPYYTT (ur. 1960)

TanGo
akryl, płótno, 50 x 40 cm, sygn. p.d. J. Szpyt i opisany na odwrocie:
Janusz Szpyt „Tango” 2022 50 x 40 cm.
44..660000,,--

106. Janusz SSZZPPYYTT (ur. 1960)
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BeZ TyTUłU
pastel, papier, 67 x 48 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: St. puchalik
1996.
22..220000,,--  ⦁

109. Stanisław PPUUCCHHaaLLIIKK (1939-2012)

oKo TUrKUSU
50 x 30 cm, sygn. l.d. monogramem, na odwrocie sygnatura i opis autorski:
,,renata Brzozowska/,,oko turkusu”/2012/86” , praca oprawiona
11..000000,,--  ⦁

Malarka i rysowniczka. Jest absolwentką państwowego liceum Sztuk pla-
stycznych w poznaniu. po latach spędzonych we Francji i pracy dla jednej
z tutejszych Galerii, powróciła do kraju, w pełni poświęcając się malarstwu
sztalugowemu. Tematyka jej obrazów jest niezmienna od wielu lat, to ko-
bieta i kobiecość oraz taniec – jej wielka miłość i pasja. prace renaty Brzo-
zowskiej prezentowane były na licznych wystawach w kraju i zagranicą.

108. renata BBrrZZOOZZOOWWSSXX  (ur. 1976)
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po]nne MGły
olej, płótno na płycie, 50 x 60 cm, sygn. p.d.: J. Furgalińska, praca oprawiona.
44..880000,,--

111. Joanna FFUUrrGGaaLLIIŃŃSSXX (ur. 1959)

BeZ TyTUłU
pastel, papier, 20 x 29 cm w świetle passe-partout, sygn. p.d.: St. puchalik 1998.
11..550000,,--  ⦁

110. Stanisław PPUUCCHHaaLLIIKK (1939-2012)

W latach 1978-1984 studiowała na katowickim
Wydziale Graaki akademii Sztuk pięknych w
Krakowie. Specjalizuje się w litograai barwnej,
ilustracji książkowej i malarstwie. Miała wiele wy-
staw indywidualnych, m.in. dwukrotnie w oda-
wie (graaka), trzykrotnie w Krakowie
(malarstwo i graaka), w amsterdamie (graaka)
i w oslo (ilustracja). Jest autorką sześciu książek
oraz ilustracji do kilkudziesięciu książek. Jej prace
znajdują się w zbiorach muzealnych w kraju oraz
w kolekcjach prywatnych.

polski malarz, pobierał nauki w liceum pla-
stycznym w Jarosławiu, w 1960 roku rozpoczął
studia na akademii Sztuk pięknych w Krakowie
u Hanny rudzkiej-Cybisowej. Jako uczeń znanej
kapistki puchalik wypracował swoją własną
formę artystyczną korzystając ze spuścizny środ-
ków malarskich polskiego koloryzmu. na kra-
kowskiej aSp pracował od roku 1971. Dzieła
artysty eksponowane są w zarówno w polskich
muzeach, jak i w zbiorach zagranicznych – m. in.
w Muzeum Watykańskim czy w kolekcjach pry-
watnych na wielu kontynentach.
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ZniSZCZenie-oDroDZenie
olej, płótno na płycie, 30 x 20 cm, na odwrocie opis autorski, praca
oprawiona.
990000,,--

2014-2017 ukończone studia w państwowej Wyższej Szkole Za-
wodowej w raciborzu na kierunku edukacja artystyczna w zakre-
sie sztuk plastycznych, specjalności: kreacja plastyczna z graaką
użytkową, druga specjalność: techniki malarskie i projektowanie wit-
rażu. Wystawy: 2017 wystawa obrazów malarskich na intro festi-
wal w raciborzu, 2020 wystawa indywidualna „Muza” w Galerii
GaW] w raciborzu, 2020 wystawa na Międzynarodowe Trien-
nale rysunku organizowana przez akademię Sztuk pięknych w Ka-
towicach, 2020 open call. Wystawa próba 2020 Galeria Sztuki
im. Jana Tarasin 2021, wystawa Dogmat, akademia Sztuk pięk-
nych w Katowicach 2021, wystawa pokonkursowa „a co z warto-
ściami” Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. nagrody: 2019
wyróżnienie w konkursie „a co z wartościami” organizowany przez
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu.

113. Magdalena BBOOGGDDaaNN (ur. 1995)

JaZDa
olej, płyta, 50 x 40 cm, sygn. p.d.: BieleCKi, praca oprawiona.
44..000000,,--

Studiował w latach 1974-79 na Wydziale Sztuk pięknych UMK w
Toruniu, specjalizował się w graace warsztatowej w pracowni prof.
edmunda piotrowicza. Uprawia malarstwo, graakę, rysunek i ilustrację.

112. Jerzy Wojciech BBIIeeLLeeCCKKII (ur. 1955) 
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KrZyK
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d. i na odwrocie: Mazur.
11..550000,,--

absolwentka kierunku malarstwo na akademii Sztuk pięknych
w Katowicach. Dyplom główny zrealizowała w pracowni Malar-
stwa prof. dr hab. Zbigniewa Blukacza oraz dyplom dodatkowy w
pracowni rzeźby pod okiem mgr Katarzyny Fober. Ma na kon-
cie wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. zbiorową wystawę fo-
tograai w Galerii pustej w Katowicach (2018), zbiorową wystawę
na nocy Muzeów w Gliwicach (2020), indywidualną wystawę w
Dzielnicowym Domu Kultury w Brzezinach Śląskich (2022). W
swoich pracach porusza tematykę emocji, psychiki i natury. Bardzo
ważna dla artystki w pracach jest barwa i kontrast kolorów.

114. Małgorzata MMaaZZUUrr (ur. 1994)

ZaproSZona
olej, płótno, 30 x 24 cm, sygn. p.d.: Szmidel, na odwrocie pieczęć
autorska, praca oprawiona.
11..770000,,--

Studiował w latach 1976-1981 na Wydziale Malarstwa akademii
Sztuk pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Kazimierza ostrow-
skiego. Dyplom obronił w roku 1981. Zajmuje się malarstwem,
rzeźbą, rysunkiem, graak, fotograaą oraz projektowaniem wnętrz.

115. Marek SSZZMMIIDDeeLL (ur. 1952)
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ZMierZCH
olej, płótno, 50x40 cm, p.d.: M. Gawron 2023.
990000,,--

absolwentka kierunku malarstwo na akademii Sztuk pięknych
w Katowicach. Dyplom główny zrealizowała w pracowni Ma-
larstwa prof. dr hab. Zbigniewa Blukacza oraz dwa dyplomy do-
datkowe: w pracowni rysunku prof. dr hab. Macieja lindnera
oraz rzeźby pod okiem mgr Katarzyny Fober. Stypendystka rek-
tora aSp w Katowicach dla najlepszych studentów. Ma na kon-
cie wystawy indywidualne i zbiorowe, m.in. indywidualną
wystawę w Galerii pojedynczej w Katowicach (2021), zbiorową
wystawę w rondzie Sztuki w Katowicach „Studencki obraz
roku” (2021), udział w wystawie zbiorowej Międzynarodowym
Triennale rysunku Studenckiego (2020) oraz udział w projek-
cie Sztuka Teraz i wystawie zbiorowej w Muzeum narodowym
w Krakowie (2019). W swoich pracach porusza tematykę czasu
oraz pamięci, często wykorzystując słowo pisane.

116. Monika GGaaWWrrOONN (ur. 1997)

aUToporTreT, 1976
olej, płótno, 60 x 56 cm, sygn. l.d.: piotr Stawiński 76 r., na odwrocie
opis autorki, praca oprawiona. 
55..000000,,--

Malarz, syn Bolesława, związany ze śląskim środowiskiem ar-
tystycznym. poza malarstwem uprawia rysunek, graakę oraz
eksperymentalne formy sztuki. Współzałożyciel grupy „Dell’ arte”
i akademii Sztuki Fascynującej. od 1994 członek die Kun-
stlergilde. Brał udział w licznych wstawach zbiorowych i dzia-
łaniach plastycznych w polsce i za granicą (Włochy, Francja,
niemcy). Miał wiele wystaw indywidualnych w polsce (m.in.
pałac pod Baranami w Krakowie, Galeria Kronika w Bytomiu,
Galeria teatru im. St. i. Witkiewicza w Zakopanem, GCK Ka-
towice) oraz w niemczech (Ditzingen, Studgart).

117. Piotr SSTTaaWWIIŃŃSSKKII (ur. 1957)
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inGeMiSCo, 1993
olej, płótno, 116 x 89 cm, sygn. p.d.: agata preyzner 93.
33..880000..--  ⦁

118. agata PPrreeYYZZNNeerr (ur. 1945)

reqUieM, 1993
olej, płótno, 116 x 89 cm, sygn. p.d.: agata preyzner 93.
33..880000,,--  ⦁

Malarka i graaczka osiadła od wielu lat we Francji. absolwentka
ecole des Beaux arts oraz ecole Supérieure d'arts Modernes. Wy-
stawiała na ponad 100 wystawach indywidualnych i zbiorowych, a
jej obrazy znajdują się w kolekcjach w paryżu, nowym Jorku, San
Francisco, Tokio, Berlinie, Krakowie.

119. agata PPrreeYYZZNNeerr (ur. 1945)
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SZare MiaSTo
akryl, płótno, 65 x 81 cm, sygn. l.d.: 2019, oprawiony.
44..000000,,--

120. artur MMaaJJXX (ur. 1967)

różnoroDnoŚć, 2023
olej, płótno, 50 x 70 cm, sygn. p.d.: Faglio 2023, praca oprawiona.
22..330000,,--

W 1983 roku komisja Ministerstwa Kultury i Sztuki wydała mu zaświadczenie stwierdzające fakt
wykonywania zawodu artysty malarza. od 1991 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem. Uczest-
niczy w życiu artystycznym biorąc udział w plenerach oraz wystawach zbiorowych i indywidual-
nych. Jego prace znajdują się w licznych zbiorach prywatnych i publicznych (muzeach i kościołach)
w kraju i za granicą.

121. adam FFaaGGLLIIOO (ur. 1954)

Ukończył politechnikę Krakowską na Wydziale
architektury oraz paryską École nationale Supérie-
ure des Beaux-arts. Jego wszechstronne wykształcenie
znajduje odbicie zarówno w różnorodności stosowa-
nych przez niego technik, wśród których znaleźć
można malarstwo akrylowe, fotograaę, sitodruk oraz
wiele innych, jak i w bogactwie jego doświadczeń za-
wodowych. artysta zajmuje się bowiem nie tylko ma-
larstwem czy fotograaą, ale także graaką, w tym
ilustrowaniem różnego rodzaju wydawnictw i tworze-
niem plakatów. Co więcej, Majka często stosuje różne
inspiracje, techniki i style w obrębie jednego dzieła, co
pozwala mu uzyskać oryginalne efekty plastyczne.
artur Majka regularnie prezentuje swoje prace w pol-
sce, Stanach Zjednoczonych i we Francji. od siedmiu
lat związany jest z paryską Galerią roi Doré, dla któ-
rej 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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SpoT^nie
akryl, drewno, 109 x 118 cm, sygn. na odwrocie: J. Jasiniak
2018.
11..550000,,--

W 2017 roku ukończył akademię Sztuk pięknych w Kra-
kowie na wydziale malarstwa. W sztuce szuka powiązania
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 ma-
larstwo idei, uczuć i myśli, których nie można w żaden spo-
sób „saguratyzować“. artysta w swoich pracach łączy różne
materiały i techniki, by w jak najbardziej bezpośredni spo-
sób przekazać, często wieloznaczną, treść.

122. Jacek JJaaSSIINNIIaaKK (ur. 1972)

KoMpoZyCJa Z oBieKTeM, 2023
akryl, olej, płótno, 100 x 80 cm, sygn. p.d.: f.lozinski
11..000000,,--

Ukończył studia na Wydziale Sztuki Uniwersytetu peda-
gogicznego w Krakowie w 2011 r. broniąc dyplom pod kie-
runkiem piotra Jargusza. autor kilkunastu wystaw
indywidualnych. Jego prace znajdują się w kolekcjach pry-
watnych w kraju i za granicą.

123. Filip ŁŁOOZZIIŃŃSSKKII (ur. 1986)
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iMaGine, 2019
olej, płótno, 80 x 80 cm , sygn. p.d.: M. Cieślik 2019.
11..000000,,--

124. Malwina CCIIeeŚŚLLIIKK (ur. 1975)

paTrZąC na leTHe Z Serii MiTy, 1998
olej, płótno, 93,5 x 122 cm, sygn. na odwrocie: Stan. Sobolewski 1998.
33..000000,,--  ⦁

125. Stanisław SSOOBBOOLLeeWWSSKKII  (ur. 1952)

Studiował na Wydziale Filologicznym uniwersytetu
Jagiellońskiego (1971-1976) i na Wydziale Malar-
stwa w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego
(1974-1979). W latach 1989/90 był stażystą u
prof. Stefana Gierowskiego na Wydziale Malarstwa
aSp w Warszawie. Uprawia malarstwo sztalugowe.
od 1979 związany jest z obecnym Uniwersytetem
pedagogicznym w Krakowie, gdzie wykłada malar-
stwo i rysunek. W 2000 roku uzyskał tytuł profesora.
Swoje prace prezentował na wielu wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju i zagranicą. W la-
tach 1982-89 uczestnik ruchu Kultury niezależnej.
Jego prace znajdują się w zbiorach prywatnych i pub-
licznych m.in. w Muzeum narodowym w Krakowie,
Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, Muzeum
archidiecezji Warszawskiej, w zbiorach Towarzy-
stwa przyjaciół Sztuk pięknych w Krakowie, Mu-
zeum Sztuki Sakralnej „Dom praczki“ Kielce,
Muzeum Miejskiego vukovar (Chorwacja).

absolwentka Wyższej Szkoły pedagogicznej w Często-
chowie w instytucie plastyki. Dyplom z graaki artystycz-
nej - litograai uzyskała w 2001 r. pod kierunkiem dr. hab.
K. Szwajkowskiej. W swojej twórczości zajmuje się lito-
graaą, linorytem, rysunkiem, malarstwem i rzeźbą. Brała
udział w kilku wystawach zbiorowych. Jej prace znajdują
się w prywatnych kolekcjach w kraju i za granicą.
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TańCZąCy T]nS, 2023
olej, płótno, 80 x 90 cm, sygn. p.d.: J. żołyniak, na odwrocie opis autorski.
55..880000,,--

126. Jadwiga ŻŻOOŁŁYYNNIIaaKK (ur. 1949)

ŚlUB CyGańSKi
olej, płótno, 20 x 25 cm, sygn. p.d.: Cz. romanowski ’19, na odwrocie opis autorski, praca oprawiona.
22..330000,,--

absolwent aSp w Krakowie, katowicki Wydział Graaki. W 1995 r. stypendysta Minister-
stwa Kultury i Sztuki. Stypendium SpaTiF w 2008 r. Uczestniczył w ponad pięćdziesięciu wy-
stawach zbiorowych i konkursach oraz jest autorem przeszło trzydziestu wystaw
indywidualnych. Uprawia malarstwo, rysunek i projektowanie graaczne. od 2008 r. jest pre-
zesem Stowarzyszenia aKWe (artystyczna Kreacja Wspólnej europy).

127. Czesław rrOOMMaaNNOOWWSSKKII (ur. 1948)

absolwentka Wydziału Malarstwa w aSp w Krakowie, dyplom
w roku 1980 w pracowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego.
Uczestniczka wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych w tym:
1989, 1990 - Międzynarodowe Targi Sztuki „interart“ , poznań;
1991 - „Bielska Jesień“ BWa Bielsko-Biała, ośrodek Kultury pol-
skiej w Sterling Detroit (USa); 1992 - Wystawa Malarstwa pa-
deborn (niemcy); 1993 - „art polonais Contemporain“ palais
des Congres lourdes (Francja) ,Galeria Berndta reitera w Ko-
lonii; 1997 - Galeria Sztuki Międzynarodowej T&T w norym-
berdze; 1998 - Burgerhaus w Hilden; 2002 - „Malarstwo Jadwigi
żołyniak“ - Galeria parnas w Katowicach; 2009 - „abstrakcja“
- Galeria Gołogórski w Krakowie; 2015 - „Wystawa malarstwa
Jadwigi żołyniak“ - pałac Sztuki TpSp w Krakowie; 2018 -
„Malarstwo Jadwigi żołyniak“ - Galeria Szalom w Krakowie;
2019,2022 - Festiwal „Krakowskie Spotkania artystyczne“.
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KoMpoZyCJa, 2006
Drewno polichromowane, metal, wys. 102 cm, sygn.: S. Borzęcki 06.
44..550000,,--  ⦁

Ukończył państwowe liceum Technik plastycznych w Zakopanem
(1950) oraz akademię Sztuk pięknych w Krakowie (1961). Studiował
na Wydziale rzeźby u prof. Stanisława popławskiego i u prof. Jerzego
Bandury oraz w Studium Konserwacji Dzieł Sztuki u prof. Józefa Dut-
kiewicza. Wieloletni profesor aSp w Krakowie. na uczelni pracował do
2000 roku. W 1982 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego a w
1992 r. profesora zwyczajnego. realizował prace głównie w drewnie a
ostatnie lata przyniosły niezwykły wręcz rozkwit sił twórczych co zaowo-
cowało wieloma znakomitymi realizacjami rzeźbiarsko-malarskimi.
Znaczącym echem odbiła się retrospektywna wystawa w Centrum rzeźby
polskiej w orońsku w 2007 roku, gdzie zaprezentował prace zarówno z
wczesnego okresu jak i najnowsze, w tym kilkadziesiąt obiektów prze-
strzennych, płaskorzeźb, reliefów, kolaży, małych formy rzeźbiarskich.

129. Stefan BBOOrrZZĘĘCCKKII (1930-2015)

KiWi
Brąz, 19 x 11 cm, sygn. w środku: poleW^ 2012.
11..880000,,--  ⦁

rzeźbiarz, pedagog. absolwent państwowego liceum Sztuk plastycz-
nych im. antoniego Kenara w Zakopanem. W 1990 ukończył akade-
mię Sztuk pięknych w Warszawie uzyskując dyplom w pracowni rzeźby
prof. Jana Kucza. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki w l. 1990-
1991. posługuje się małą i średnią formą rzeźbiarską realizowaną głów-
nie w brązie, ale nie stroni od łączenia go z innymi klasycznymi
materiałami: kamieniem, ceramiką, drewnem jak również z rozmai-
tymi odrestaurowanymi przedmiotami z tzw. odzysku - żeliwami, me-
talowymi przedmiotami użytku, częściami urządzeń itd.

128. Józef PPOOLLeeWWXX (ur. 1963)
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Z CyKlU HoMo anoniMUS nr 23
Brąz patynowany, kamień, wys. 15,5 cm, seria 2/6, sygn. na odwrocie.
22..000000,,--  

130. artur MMaaJJXX (ur. 1967)

Z CyKlU HoMo anoniMUS nr 24
Brąz patynowany, kamień, wys. 17 cm, seria 2/6, sygn. na odwrocie.
22..000000,,--

131. artur MMaaJJXX (ur. 1967)
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plater, szkło zielone (wyszczerbienia wylewu), sygn. 2 F]GeT n plaqUe 2953, na łyżeczce:
F]GeT n GalW.
22..000000,,--

132. PPSSZZCCZZOOŁŁaa  NNaa  MMIIóóDD  FFWWGGeeTT

Szkło formowane opalizujące verlys Cabochon, Francja, pocz. XX w., mikrouszkodzenia przy
wylewie, wys. 16,5 cm.
44..550000,,--

133. WWaaZZOONN
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Szkło żółte, niesygn., Zelezny Brod, proj. Miroslav
Klinger, wys. 25,5 cm.
440000,,--

135. WWaaZZOONN

Czechy, sygn. nieczytelnie, wys. 20 cm. 
880000,,--

134. WWaaZZOONN

Drewno lipowe, polichromowane, złocone; dług. 28 cm, ok. 1650 r., polichromia XiX w.
Ubytki malatury, odpryski.
1122..000000,,--

136. GGŁŁOOWWaa – ornament
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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
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