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Ogólne warunki aukcji.

1. Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i obiekty rzemiosła artystycznego powierzone przez klientów lub stanowiące 

własność Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny podejmuje się sprzedaży, w imieniu właściciela, obiektów będących

- zgodnie z oświadczeniem Sprzedającego - wolnych od jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. 

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

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

względnie przez zaproszonych konsultantów. 

5. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 10 %. 

Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. 

I

1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę, zwaną „Akcjonerem“, 

która działa w imieniu i na rachunek Domu Aukcyjnego DESA Sp. z o.o. 

2. Aukcjoner określa postąpienie w licytacji czyli podwyższenie stawki. 

3. Aukcjoner ma prawo do wycofywania z licytacji dowolnych obiektów bez podawania przyczyn.

4. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę.

5. Zakończenie licytacji danego obiektunastępuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne 

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

II

1. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które wpłaciły wadium w wysokości 500 zł

i otrzymały tabliczkę zgłoszeniową.

2. DESA Sp. z o.o. może odmówić wydania tabliczki zgłoszeniowej osobom, które wcześniej nie wywiązały się ze 

zobowiązań w stosunku do DESY lub z innych istotnych przyczyn.

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

– pisemnego złożenia oferty kupna z limitem ceny. W ich imieniu w licytacji wezmą udział pracownicy Domu Aukcyjnego lub Salonu nr 2 

– telefonicznego udziału w licytacji.

III

1. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt w ciągu 5 dni po zakończeniu aukcji i odebrać go na własny koszt. 

W przypadku przekroczenia tego terminu Dom Aukcyjny ma prawo policzyć składowe.

2. Dopuszcza się możliwość wpłaty zadatku w wysokości 20 % wylicytowanej ceny. Pozostała kwota powinna być

wówczas wpłacona w terminie 14 dni po zakończeniu aukcji. W przypadku nie dotrzymania tego terminu następuje przepadek wpła-

conego zadatku. Na poczet zadatku zalicza się wadium, stanowiące wówczas zadatek lub jego część.

3. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.

4. Nie wykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz organizatora. Niezależnie Nabywca 

zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych i wynikłych z faktu wylicytowania, w tym ewentualnych roszczeń Właści-

ciela/Sprzedającego.

IV

1. Dom Aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. 

W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, Nabywca może zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żą-

dając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

3. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po 

zakończeniu licytacji obiektu.

4. W związku z nowelizacją ustawy z dnia 18 marca 2010 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami zezwolenia na 

wywóz wymagają tylko te obiekty, które przekroczyły progi wiekowo-kwotowe dla poszczególnych kategorii zabytków, 

określone w art. 51 wyżej wymienionej ustawy.

5. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych

osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.

Regulamin Aukcji
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Matka Boska Orędowniczka (gr. Para-

klesis), tempera, deska, ryza mosiężna,

27,5 x 31 cm, Rosja XVIII / XIX w. 

10.000,-

1. IKONA

Welon Matki Boskiej (ros.Pokrow), tem-

pera, deska z kowczegiem, srebro lase-

rowane, 35,5 x 31 cm, Rosja, połowa

XIX w.

3.500,-

2. IKONA

Matka Boska Nieoczekiwana Radość,

tempera, deska z płytkim kowczegiem,

srebro laserowane, 31 x 35 cm.

Na polu po lewej od góry św.męczen-

nica Glykeria, poniżej Anioł Stróż, na

polu po prawej św. Matrona z Salonik;

Moskwa, 1 połowa XIX w.

1.500,-

3. IKONA
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Welon Matki Boskiej (ros.Pokrow), tem-

pera, deska, 35,5 x 31 cm. 

Na bocznym pasie obramienia tzw. polu

postać św. Katarzyny; Rosja XIX w.

5.500,-

4. IKONA

Matka Boska Kazańska, tempera,

deska, srebro laserowane, 43 x 36 cm,

Rosja XIX w.

9.500,-

5. IKONA

Matka Boska Pomoc Rodzącym, tem-

pera, deska, złoto, 39 x 29,5 cm, Rosja,

2 połowa XIX w.

9.000,-

6. IKONA
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Wprowadzeni Marii do świątyni, tempera,

deska, srebro laserowane, 18 x 14 cm.

Na polach: po lewej św. Aleksy, po pra-

wej św. Maria Egipcjanka; Rosja, połowa

XIX w. 

1.900,-

7. IKONA

Matka Boska „Karmiąca Mlekiem”

(gr. Galaktotrofousa, ros. Mlekopitatiel-

nica), tempera, deska, złoto, 27 x 21 cm.

Na polach: po lewej niezidentyfikowana

święta, po prawej św. męczennica Para-

skewa; Rosja, połowa XIX w. 

9.500,-

8. IKONA

Matka Boska Fiodorowska, tempera,

deska, 20 x 16,5 cm.

Na polach: po lewej św. Barbara, po

prawej św. Katarzyna; Rosja Centralna,

połowa XIX w. 

2.500,-

9. IKONA
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Zaśnięcie Matki Boskiej (gr. Koimesis, ros. Uspienije), tempera, złoto płatkowe i malarskie, deska z płytkim

kowczegiem, 35,5 x 30,5 cm.

Na polach: po lewej od góry Archanioł Michał, poniżej Anioł Stróż, po prawej u góry św. Teodor Studyta,

poniżej św. męczennica Tatiana Rzymianka.Rosja, Powołże, warsztat malarza ikon z miasta Syzrań, XIX / XX w.

Pochodząca z bardzo dobrego warsztatu ikona jest przykładem malarstwa związanego ze szkołami ikono-

pisania w Palechu, Msterze i Syzraniu. 

Ekspertyza p. Bronisławy Gumińskiej. 

17.000,-

10. IKONA
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Matka Boska Tychwińska, tempera,

deska, 36,5 x 29,5 cm, Rosja, XIX w.

3.500,-

11. IKONA

Matka Boska „Tyś ukojeniem bólu mo-

jego”, tempera, deska, srebro lasero-

wane, 35,5 x 31 cm. 

Na polach święci: po lewej od góry Kirył,

męczennik Uar, Jan Chrzciciel, po pra-

wej: święte Juliana i Paraskewa.; Rosja,

połowa XIX w.

9.000,-

13. IKONA

Matka Boska Jarosławska – Kazańska,

tempera, deska, srebro laserowane,

43,5 x 40 cm, Rosja, Jarosław, pocz.

XIX w.

17.000,-

12. IKONA
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Dyptyk: św. Mikołaj Możajski i Matka

Boska Fiodorowska, tempera, srebro

laserowane, deska, 18,5 x 29,5 cm,

Rosja, dat. 1919 r.

6.500,-

15. IKONA

Matka Boska Kazańska i Pantokrator,

tempera, deska, 21 x 16 cm, w podwój-

nym kiocie z ozdobną, złoconą ramą,

53 x 60 cm, Rosja, 2 poł. XIX w.

Ikony takie zwane ślubnymi były prezen-

tami dla nowożeńców.

17.000,-

16. PARA IKON

Zaśnięcie Matki Boskiej Pieczerskiej,

tempera, deska, 27,5 x 39 cm, Karpaty,

połowa XIX w. 

1.500,-

14. IKONA
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Matka Boska Ratunek Zagubionych,

tempera, deska, 62 x 58 cm, Rosja

XVIII / XIX w.

7.500,-

17. IKONA

Matka Boska Tychwińska, tempera,

deska, okład z tkaniny haftowanej złotą,

metalową nicią, cekiny, imitacja kamieni

szlachetnych, koraliki, 21 x 16 cm, w ramie

drewnianej złoconej i kiocie, 30 x 25 cm;

Rosja, XVIII / XIX w.

13.500,-

18. IKONA

Pantokrator, tempera, deska, srebro lase-

rowane, 33 x 25,5 cm, Rosja, Niewiańsk,

XIX w.

4.500,-

19. IKONA
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Mandylion, tempera, deska cyprysowa,

złoto, 26,5 x 22 cm, Moskwa, połowa XIX w.

5.000,-

20. IKONA

Pantokrator, tempera, deska, srebro lase-

rowane, 44,5 x 37 cm, Rosja, Niewiańsk,

poł. XIX w.

Na polu po prawej św. Kosma, po lewej

św. Damian. Byli braćmi, lekarzami

rzymskimi, cudotwórcami. Są świętymi

kościoła katolickiego i prawosławnego.

8.000,-

21. IKONA

Zmartwychwstanie, tempera, deska, złoto,

71 x 57,5 cm, Rosja, Palech, XIX / XX w.

Palech to słynny ośrodek malarstwa iko-

nowego od XVII – XIX w., miejscowość

położona jest na wschód od Moskwy 

w europejskiej części Rosji.

27.000,-

22. IKONA
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Bóg Ojciec, tempera, deska z kowcze-

giem, 30,5 x 26,5 cm, Rosja, XVIII / XIX w.

3.900,-

23. IKONA

Święta Irena, tempera, deska złoto,

21 x 16,5 cm, Grecja, XIX w. 

3.900,-

24. IKONA

Święta Barbara, tempera, deska, okład

z tkaniny haftowanej nicią metalową

srebrzoną i złoconą, imitacje kamieni

szlachetnych i pereł, 27 x 19,5 cm,

Rosja Centralna, 1 poł. XIX w.

7.300,-

25. IKONA
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Święci Marfiej i Wasyli oraz św. Fotynia,

tempera, deska, złoto, 22 x 18,5 cm,

na polu z lewej strony niezidentyfiko-

wana święta, Rosja, XIX w. 

2.300,-

27. IKONA

Święty Teodozjusz Czernichowski, tem-

pera, deska, zloto, 24,5 x 20 cm, Rosja

Zach., XIX / XX w.

2.300,-

26. IKONA

Święty Jerzy, tempera, deska, srebro lase-

rowane, 22,5 x 19 cm, Rosja, dat. 1917 r.

4.900,-

28. IKONA
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Archanioł Michał z Mandylionem (w zwieńczeniu), deska z podwójnym kowczegiem, tempera, złocenia,

31 x 26,8 cm, Rosja – Moskwa(?) XVII w., uzupełnienia późniejsze wykonane na Powołżu, być może 

w Palechu w XVIII – pocz. XIX wieku.

Ikona jest dziełem wysokiej klasy artystycznej wykonanym w warsztacie mistrza z kręgu oddziaływania

pracowni stroganowskiej. 

Ekspertyza p. Bronisławy Gumińskiej 

25.000,-

29. IKONA
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Prorok Eliasz ze scenami z życia, tempera, deska, złoto, 32 x 36 cm, Rosja, Niewiańsk, 

dat. 22 sierpnia 1811 r.

Niewiańsk – miasto leżące w azjatyckiej części Rosji, tuż za Uralem. W XVIII i XIX w. pisano

tam ikony nawiązując do tradycji szkoły moskiewskiej, nowogrodzkiej i jarosławskiej z XVII w.

27.000,-

30. IKONA



15

Archanioł Michał, tempera, deska, złoto,

26,5 x 22 cm, Rosja, Palech, 2 poł. XIX w.

3.200,-

31. IKONA

Święty Mikołaj Cudotwórca, tempera,

złoto, deska cyprysowa, 31 x 26,5 cm,

Rosja, poł. XIX w.

4.500,-

32. IKONA

Kalendarz (gr. menaion) na kwiecień,

tempera, deska, 49 x 39,5 cm, Rosja

Centralna, XIX w. 

11.000,-

33. IKONA
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Sobór św. Pantelejmona, tempera, deska,

złoto, 60 x 51 cm, Rosja, pocz. XIX w.

Przedstawieni święci od lewej: ewange-

lista Mateusz, Maria Magdalena, Dominika,

Grzegorz, Piotr, Eugenia i Barbara.

Święty Pantelejmon jest patronem lekarzy.

22.000,-

35. IKONA

Święty Charłampij ze scenami z życia,

tempera, złoto ,deska, 54 x 44,5 cm,

Rosja Zach., Nowozybkow, poł. XIX w.

19.000,-

36. IKONA

Wszystkie święta, tempera, deska,

srebro laserowane, 53 x 42 cm, Rosja,

Powołże, poł. XIX w. 

3.400,-

34. IKONA
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Archanioł Michał, tempera, deska, 

59,5 x 44,5 cm, ramy drewniane ażurowe

ze śladami złoceń, Rosja, XIX w.

12.500,-

37. IKONA

Ukrzyżowanie ze scenami pasyjnymi, 

w partii centralnej krzyż mosiężny z błę-

kitną emalią, tempera, deska, 

71 x 61,5 cm, Rosja, 2 poł. XIX w.

21.500,-

38. IKONA

Gościnność Abrahama, tempera, złoto,

deska, 57 x 56 cm, Rosja, XIX w. 

12.500,-

39. IKONA
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Cerkiewna, dwustronna, z przedstawie-

niem Matki Boskiej Iwierskiej oraz apos-

tołów Piotra i Pawła, tempera, deska,

okłady mosiężne srebrzone, 45 x 37 cm,

Rosja, 2 poł. XIX w.

8.000,-

40. IKONA

Wszystkie Święta ze scenami Pasji, tempera,

deska, srebro laserowane, 66,5 x 51,5 cm,

Rosja Centralna, poł. XIX w.

9.800,-

41. IKONA
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Cerkiewna, dwustronna, z przedstawie-

niem Archanioła Michała jako Archistratega

Mocy Niebiańskich z jednej i Mandylionu

z drugiej strony, tempera, złoto, deska,

40 x 34,5 cm, Rosja, Jarosław, XVIII / XIX w.

Tradycja pisania ikon w Jarosławiu sięga

XIII w. Pochodząca z dobrego warsztatu

ikona prezentuje wysoki poziom artystyczny.

Ikony tego rodzaju pojawiają się na rynku

antykwarycznym niezbyt często. 

35.000,-

42. IKONA
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Kalendarz (gr. menaion) na sierpień, tempera,

srebro laserowane, deska, 31 x 26 cm,

Rosja, Powołże, 2 poł. XIX w. 

6.500,-

44. IKONA

Wszystkie Święta ze scenami Pasji, tem-

pera, deska z kowczegiem, 44,5 x 38 cm,

w narożach sceny biblijne, Moskwa,

pocz. XIX w.

8.000,-

45. IKONA

Wszystkie Święta, tempera, srebro lase-

rowane, deska, 44 x 38,5 cm, Rosja,

poł. XIX w.

4.800,-

43. IKONA
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Deesis, tempera, srebro laserowane,

deska z kowczegiem, 30 x 25 cm,

Rosja, pocz. XIX w. 

2.900,-

46. IKONA

Trójca Święta – Wspólny Tron, tempera,

złoto, deska cyprysowa, 22 x 17 cm,

Rosja, Mstera(?), 2 poł. XIX w.

4.300,-

47. IKONA

Ukrzyżowanie, tempera, deska, w partii

centralnej krzyż mosiężny, nad nim 

przedstawienie Boga Ojca, w medalio-

nach postacie ewangelistów, od lewej: 

Mateusza, Jana, Marka i Łukasza, 

33,5 x 27 cm, Rosja, XVIII / XIX w. 

3.000,-

48. IKONA
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Wszystkie Święta ze scenami Pasji,

tempera, deska, srebro laserowane, 

w narożach przedstawienia ewange-

listów, 53 x 44 cm, Rosja, 2 poł. XIX w. 

11.000,-

50. IKONA

Czteropolowa, z ukrzyżowaniem w partii

centralnej, tempera, deska, srebro lase-

rowane, 72 x 53 cm.

Przedstawienia: Prorok Eliasz, Jan

Ewangelista, Sobór świętych, Sobór Anioła

Stróża. Rosja, Nowogród, 1 poł. XIX w.

16.000,-

49. IKONA
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dwustronny, tempera, srebro laserowane,

deska, 89,5 x 89 cm, Rosja, poł. XIX w.

W partii centralnej Chrystus na krzyżu,

w medalionach: Bóg Ojciec, Jan Ewan-

gelista, Matka Boska, symboliczny grób

Adama; z drugiej strony w środkowej

części Zmartwychwstanie, w medalio-

nach: Duch Święty, upadek Chrystusa

pod krzyżem, narzędzia Męki Pańskiej,

Chrystus.

6.500,-

51. KRZYŻ CERKIEWNY

tempera, złoto, deska, 36 x 19 cm,

Rosja, poł. XIX w.

2.300,-

52. KRZYŻ PRAWOSŁAWNY
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Zaśnięcie Matki Boskiej (gr. Koimesis,

ros. Uspienije), tempera, deska, okład

srebrny pr 84, 21,5 x 16,5 cm, waga

srebra 178 g, złotnik nieznany – imien-

nik: WP, Rosja, Wiatka 18.3 r. Na od-

wrocie deski tekst w j. ros. z 1931 r.

Wiatka była w XIX w. miejscem zsyłki

polskich patriotów m.in. gen. Ignacego

Prądzyńskiego (uczestnika powstania

listopadowego) i Michała Elwiro Andriolliego

(uczestnika powstania styczniowego -

rysownika, ilustratora i malarza)

6.000,-

53. IKONA

Matka Boska Kazańska, tempera, srebro

laserowane, deska z płytkim kowczegiem,

okład srebrny pr 84, zdobiony ornamen-

tem roślinnym i geometrycznym, grawe-

rowany, nimby złocone, 36,5 x 31,5 cm,

waga srebra 485 g, złotnik nieznany 

– imiennik: ŁI, probierz A. Swieczin

(czynny w latach 1862 – 1875), Rosja, 

Moskwa 1863 r.

25.000,-

54. IKONA

Święty Mikołaj Cudotwórca, tempera,

złoto, deska cyprysowa, okład srebrny

pr. 84, zdobiony ornamentem roślinnym

i stylizowanym geometrycznym, grawe-

rowany, złocony, w narożach nakładki

srebrne ze scenami z życia św. Mikołaja,

31,5 x 27 cm, waga srebra 420 g, złot-

nik nieznany – imiennik: PI, probierz

nieznany – imiennik: IK (działał w latach

1875 – 1880), Rosja, Moskwa 1877 r.

18.000,-

55. IKONA
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Sobór Świętych, tempera, deska, okład srebrny złocony pr 84, zdobiony ornamentem roślinnym, dwie nakładki

z emalii, 31,5 x 26 cm, waga srebra 400 g, złotnik nieznany – imiennik: AP, probierz Andriej Antonowicz Kowalski

(czynny w latach 1827 – 1856), Rosja, Moskwa 1850 r.

W partii centralnej ikony święci: Jan Wojownik, Gurij, Samon i Awiw. U góry:  po lewej Matka Boska Tychwińska,

po prawej Mandylion.

28.000,-

56. IKONA

Mandylion (gr. acheiropoietos; ros. Spas Nierukotwornyj – nie ręką ludzką stworzony), tempera, deska, ryza

srebrna pr 84, zdobiona. ornamentem roślinnym, 34,5 x 29 cm, waga srebra 430 g, złotnik nieznany – imiennik:

AP, probierz Dubrowin Nikołaj Łukicz (czynny w latach 1822 – 1855), Rosja, Moskwa 1836 r.

26.000

57. IKONA
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Podwyższenie Krzyża, emalia malarska

na miedzi, ramka met., 6,5 x 5,5 cm,

Rosja, XIX w.

1.700,-

58. IKONA

Św. Elżbieta, emalia malarska na mie-

dzi, ramka mosiężna, 5,5 x 5 cm,

Rosja, XIX w.

1.600,-

59. IKONA

Matka Boska Poczajowska ze św. Hiobem 

i Amfilochiuszem, emalia malarska na miedzi,

ramka mosiężna, 6 x 4,7 cm, Rosja, XIX w.

3.000,-

60. IKONA

Matka Boska Iwierska, emalia malarska

na miedzi, ramka met. srebrzona, 3,5 x 3 cm,

Rosja, XIX w. 

1.200,-

61. IKONA
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Patriarcha Hermogen, emalia malarska

na miedzi, ramka mosiężna, 5,5 x 4,5 cm,

Rosja, XIX w.

1.100,-

63. IKONA

Św. Tryfon, emalia malarska na miedzi,

ramka mosiężna,  4,5 x 3,5 cm,

Rosja, XIX w. 

1.200,-

64. IKONA

Św. Dymitr Rostowski, emalia malarska

na miedzi, ramka mosiężna, 4 x 3 cm,

Rosja, Rostów Wielki, XIX w.

1.100,-

62. IKONA
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dyptyk, z przedstawieniem Pantokra-

tora i Matki Boskiej Włodzimierskiej,

srebro pr 84, błękitna emalia malarska,

z napisem w j. ros.: spasi i sochrani

(zbaw i chroń), 4 x 5,5 cm, waga 

17,850 g, złotnik nieznany - imiennik:

TJ, Rosja, Moskwa, po 1908 r.

3.900,-

65. IKONA PODRÓŻNA

Matka Boska Kozielszczańska, tempera,

deska, okład srebrny złocony pr. 84,

4,3 x 4 cm, złotnik nieznany – imiennik:

IE, Rosja, Moskwa, 2 poł. XIX w.

1.200,-

66. IKONA PODRÓŻNA

dwustronna – św. Charłampiusz i Atanazy

Wielki, tempera, złoto, deska, w futerale

miedzianym dwustronnym, 6 x 5 cm,

Grecja, XVIII / XIX w., warstwa malarska

zachowana fragmentarycznie

350,-

67. IKONA PODRÓŻNA
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Święci Tichon Zadoński i Mitrofan z Woro-

neża, tempera, blaszka metalowa, okład

srebrny pr 84, grawerowany, 4,7 x 4 cm,

złotnik nieznany – imiennik: SKZ, kiot

drewniany, 9 x 8 cm, Rosja, 

Moskwa 1880 r.

2.000,-

68. IKONA PODRÓŻNA

Św. Tryfon, tempera, deska, 8,7 x 6,8 cm,

Rosja, XIX w.

1.200,-

69. IKONA PODRÓŻNA

Św. Mitrofan z Woroneża, tempera, deska

cyprysowa, w lewym górnym rogu

przedstawienie Matki Boskiej Iwierskiej,

11 x 8,8 cm, Rosja, poł. XIX w.

800,-

70. IKONA PODRÓŻNA
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Święci Efrem Nowotarski i Arkadiusz 

z Torżoka, tempera, deska, złoto, 8,7 x 6,8 cm,

Rosja, Twer, poł. XIX w.

1.250,-

71. IKONA PODRÓŻNA

Matka Boska Trójręczna, tempera,

deska srebro laserowane, 11 x 8,5 cm,

Rosja, 1 poł. XIX w.

Ręka u dołu ikony to wotum pierwotnie

wykonane ze srebra i ofiarowane, wg le-

gendy, w VIII wieku przez Jana Damas-

ceńskiego, który nazywany jest ostatnim

wielkim ojcem kościoła wschodniego.

Jest świętym kościoła prawosławnego 

i katolickiego.

1.100-

72. IKONA PODRÓŻNA

Matka Boska Korsuńska, tempera, deska,

ryza srebrna złocona pr 84, grawerowana,

5 x 4,5 cm, złotnik nieznany – imiennik:

IM, Rosja, Moskwa, po 1908 r.

1.100,-

73. IKONA PODRÓŻNA
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mosiądz, odlew, emalia wielo-

barwna, 26,5 x 12 cm, ze sce-

nami świąt: Zwiastowanie,

Wjazd do Jerozolimy, Zejście do

otchłani, Wniebowstąpienie,

Trójca św.; Rosja, XIX w.

2.900,-

74. KRZYŻ PRAWOSŁAWNY

odlew mosiężny, 16,5 x 10 cm,

Rosja, XVIII / XIX w.

350,-

76. KRZYŻ PRAWOSŁAWNY

mosiądz, odlew, emalia wielo-

barwna, 16,5 x 11 cm, Rosja,

XIX / XX w.

Obok krzyża przedstawione po-

stacie, od lewej: Matka Boska,

Maria Magdalena, Jan Ewange-

lista, centurion rzymski Longinus

800,-

75. KRZYŻ PRAWOSŁAWNY

Deesis, tryptyk, odlew mosiężny, złożony: 13,5 x 13 cm, rozłożony: 

13,5 x 37 cm, Rosja, XIX w.

2.900,-

77. IKONA PODRÓŻNA
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Mandylion, odlew mosiężny, 5,3 x 5 cm,

Rosja, XIX / XX w.

80,-

78. IKONA PODRÓŻNA

Święci Borys i Gleb, odlew mosiężny,

5,5 x 5,5 cm, Rosja, XIX / XX w.

80,-

79. IKONA PODRÓŻNA

Św. Jerzy, odlew mosiężny, 6 x 5 cm,

Rosja, XIX / XX w.

80,-

80. IKONA PODRÓŻNA

Trójca św., odlew mosiężny, 5,5 x 5,2 cm,

Rosja, XIX / XX w.

80,-

81. IKONA PODRÓŻNA
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wycisk z formy na gorąco w sklejce

mahoniowo-orzechowej, 12 x 9 cm,

ramka srebrna ażurowa zdobiona mo-

tywem roślinnym, waga srebra 167,93 g,

próba 4 Austro – Węgry z lat 1867 –

1872, złotnik nieznany – imiennik: SK,

punca miejska Krakowa

5.000,-

82. MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA

srebro grawerowane, emalia wielo-

barwna, 5,2 x 2,6 cm, waga 15,91 g,

próba 3, Austro – Węgry, Wiedeń,

punca z lat 1867 – 1872, pod wizerun-

kiem napis: CUDOWNY OBRAZ MATKI

BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ. Etui -

skóra welur

3.000,-

83. MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA
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Chrystus Miłosierny, olej, płótno dublo-

wane, 58 x 43 cm, malarstwo cechowe,

Polska, XVIII w.

Na wstędze inskrypcja: Patrz grzeszniku

com cierpiał za twe nieprawości. Dałem

bok mój otworzyć ku tobie z miłości. 

3.000,-

85. AN

Chrystus na krzyżu, olej, płótno dublo-

wane, 54,5 x 37,5 cm, XVIII w.

3.500,-

84. AN

Święty Franciszek Ksawery, olej, płótno,

70,5 x 57 cm, na odwrocie data 1622.

Przykład malarstwa kościelnego epoki

baroku, Hiszpania.

Święty Franciszek Ksawery (1506-1552),

kanonizowany w 1622 r., jest jednym 

z najbardziej popularnych świętych je-

zuickich, współzałożyciel Towarzystwa

Jezusowego, jest patronem zakonu

misjonarzy i misji katolickich.

5.000,-

86. AN (XVII w.)
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Adoracja Dzieciątka – święci Józef i Antoni,

olej, blacha miedziana, 38 x 28,5 cm,

Włochy XVIII w.

14.500,-

88. AN

Modlitwa zakonnicy, olej, płótno, 

54 x 44 cm, sygn. l.d.: C. Jacquand,

Francja, XIX w.

Studiował m.in. na Ecole des Beaux –

Arts de Lyon. Malował sceny religijne,

historyczne, portrety.

11.500,-

87. Claudius JACQUAND (1803 – 1878)
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Pokłon trzech króli, olej, płótno dublowane,

82,5 x 69 cm, po konserwacji, XVIII w.

3.000,-

92. AN

Mistyczna komunia Marii Magdaleny,

olej, płótno, 98 x 80 cm, XVII / XVIII w.

6.000,-

89. AN

Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Antonim,

olej, płótno, 80 x 66 cm, XVIII / XIX w.

4.000,-

90. AN
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Pejzaż z kapliczką, olej, płótno, 48 x 33 cm,

sygn. p.d.: Krcha 

Studia w krakowskiej ASP pod kierunkiem

T. Axentowicza. Członek Zrzeszenia Artystów

Plastyków Zwornik skupiającego artystów

kolorystów. Malował krajobrazy, portrety,

martwe natury, często inspirowane rodzimym

folklorem.

4.500,-

94. Emil KRCHA (1894 – 1972)

Święta rodzina, akwarela, papier, 

36 x 27 cm, sygn. p.d.: W. Bednarski

(ołówkiem) 

Artysta kształcił się w ASP w Krakowie

w latach 1925 – 1930 oraz w Warsza-

wie w latach 1930 – 1935. Malował

przede wszystkim pejzaże, a także

portrety, sceny rodzajowe, historyczne 

i batalistyczne.

400,-

93. Wincenty BEDNARSKI (1904 – 1975)

Pustelnik, olej, blacha miedziana, 21 x 15 cm,

XVIII / XIX w.

1.800,-

91. AN
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Pejzaż zimowy z kapliczką, akwarela,

papier, 18,5 x 34 cm,  sygn. p.d.: 

S. Gibiński 

Artysta posługiwał się techniką akware-

lową, tematami jego obrazów były pej-

zaże, sceny wiejskie, polowania, rybacy

podczas pracy, a także natura. W jego

malarstwie wyraźnie widoczne są inspira-

cje sztuką J. Fałata, L. Wyczółkowskiego

i malarzy krakowskiej szkoły pejzażu.

3.000,-

95. Stanisław GIBIŃSKI (1882 – 1971)

Kościółek w Gołczy, akwarela, papier,

19,5 x 27,5 cm, sygn. p.d.: Wł. Kurdziel

[1]936 Gołcza

Był uczniem I.Pieńkowskiego 

i Wł. Jarockiego 

1.200,-

96. Władysław KURDZIEL (1909 - ?)

Procesja do kapliczki, olej, tektura, 

25 x 33 cm

2.000,-

97. AN
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Wnętrze kościoła we Frydmanie (Wielkanoc), olej, płótno, 

61 x 49,5 cm, niesygn.

Studiował w krakowskiej SSP u L. Wyczółkowskiego, 

J. Malczewskiego i J. Stanisławskiego. Od 1919 r. prowadził

katedrę pejzażu w ASP w Krakowie. Był niewątpliwie najwy-

bitniejszym uczniem J. Stanisławskiego, bliskim mu poprzez

umiłowanie przyrody, wrażliwość obserwacji i uczuciowy sto-

sunek do krajobrazu wsi polskiej.

Ekspertyza p. Jadwigi Oczko-Kozłowskiej.

16.000,-

99. Stanisław KAMOCKI (1875 – 1944)

Chrystus Frasobliwy, akwarela, papier,

53 x 35,5 cm, sygn. p.d.: Nartowski 

Ukończył Szkołę Sztuk Pięknych.

Kształcił się w malarstwie akwarelowym

m.in. u L. Wyczółkowskiego, F. Rusz-

czyca  i J. Fałata.  Należał do grupy Za-

chęta. Malował martwe natury i

portrety, a przede wszystkim krajobrazy

i architekturę.

3.200,-

98. Tadeusz NARTOWSKI (1892 – 1971)

Golgota, akryl, papier,15 x 20 cm, niesygn. 

Absolwentka ASP w Krakowie, uczennica Cz. Rzepińskiego 

i A. Marczyńskiego

400,-

100. Maria WIĘCKOWSKA (1925 – 2010)
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Wnętrze kościoła, akwarela, papier na-

klejony na tekturę, 64 x 48 cm, nie-

sygn., z tyłu nalepka z wystawy.

Studia w krakowskiej SSP pod kierun-

kiem J. Jabłońskiego i Wł. Łuszczkiewi-

cza, pogłębione w monachijskiej ASP.

Najczęściej podejmowane tematy przez

artystę to pejzaże wiejskie, wnętrza,

zabytki architektury - w technice olejnej

i akwarelowej.

800,-

103. Stanisław JANOWSKI (1866 – 1942)

Katedra na Wawelu – widok od ulicy

Kanoniczej, akwarela, papier, 35 x 29 cm,

sygn. l.d.: H. Sajdak

1.500,-

102. Henryk SAJDAK (1905 – 1995)

Kościół św. Katarzyny w Krakowie, olej,

płótno, 40,5 x 50 cm, sygn. l.d.: 

Józef Pochwalski 1927

Malarz i grafik, studiował w wiedeńskiej

Akademii w latach 1907 – 1912, następnie

w monachijskiej ASP. Początkowo uprawiał

malarstwo olejne tworząc pejzaże i port-

rety. Malował obrazy religijne dla kościołów

w Krakowie, Proszowicach i Bogdanowie.

Stopniowo w jego twórczości zaczęła do-

minować grafika. Uprawiał różne techniki

graficzne: drzeworyt, litografię, akwatintę 

i mezzotintę.

3.500,-

101. Józef Mikołaj POCHWALSKI (1888 – 1963)
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Przed kościołem, akwarela, papier,

33,5 x 24 cm, sygn. l.d.: S. Gibiński 

2.300,-

105. Stanisław GIBIŃSKI (1882 – 1971)

Kościółek drewniany, akwarela, papier,

60 x 45 cm, sygn. p.d.: S. Gibiński 

3.900,-

106. Stanisław GIBIŃSKI (1882 – 1971)

Kościółek w Dębnie, akwarela, papier,

42,5 x 35 cm, sygn. l.d.: Antoni Chrza-

nowski 1984 

Malarz i architekt. Uczeń A. Terleckiego

i L. Wyczółkowskiego. Malował pejzaże

i motywy architektoniczne.

1.800,-

104. Antoni CHRZANOWSKI (1905 – 2000)
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Wnętrze – projekt kaplicy, na odwrocie

szkice, akwarela, papier, 20 x 20 cm,

sygn. p.d.: J. Nowosielski

Malarz, rysownik, scenograf, twórca

kompozycji figuralnych, martwych

natur, aktów, pejzaży i obrazów sakral-

nych, w których łączy elementy nowo-

czesne z wpływami sztuki bizantyjskiej.

Jego malarstwo o tematyce sakralnej

polega na przywoływaniu mistyki ru-

skich lub bizantyjskich ikon. Jest auto-

rem licznych dekoracji (polichromie,

witraże, mozaiki) w kościołach i cerk-

wiach. W krakowskiej cerkwi prawo-

sławnej pod wezwaniem Zaśnięcia

NMP znajdują się Jego polichromie na

drewnie i murze, ikonostas oraz ikony.

6.000,-

109. Jerzy NOWOSIELSKI (1923 – 2011)

Pejzaż z kapliczką i tęczą, olej, tektura,

32 x 41,5 cm,sygn. p.d.: Ludwik Jach

[1]920 

1.500,-

107. Ludwik JACH (1892 – 1952)

W drodze do kościoła, technika własna

(aplikacja: filc i wełna), 23 x 40 cm, na od-

wrocie dedykacja: Na pamiątkę kochanej

Heni od cioci Miny Sanok dn. 15.7.1953 r. 

Związana była z Krakowem i Lwowem. 

Zasłynęła jako malarka dworów polskich.

Malowała także pejzaże włoskie i rodzime,

rzadziej portrety.

2.600,-

108. Bronisława RYCHTER – JANOWSKA 

(1868 – 1953)
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Święta Maria Magdalena, pastel, tektura,

30 x 46 cm, sygn. p.g.: Ichnowski 1913 

Studia w krakowskiej SSP w latach

1878 – 1882. Dzięki stypendium im.

H. Siemiradzkiego wyjechał na studia

do Wiednia i Monachium. Malował pej-

zaże, portrety, obrazy religijne i alego-

ryczne. Posługiwał się techniką pasteli,

zwłaszcza gdy tworzył wizerunki kobiet.

3.000,-

112. Michał ICHNOWSKI (1857 – 1915)

Matka Boska Zielna, olej, płótno nakle-

jone na tekturę, 38,5 x 48 cm,  sygn.

l.d.: A. Setkowicz

Studia w krakowskiej SSP pod kierun-

kiem T. Axentowicza. Malował przeważ-

nie w technice akwarelowej, ale również

olejnej, realistyczne sceny rodzajowe 

z życia polskiej wsi, kuligi, polowania 

a także krajobrazy. 

3.500,-

111. Adam SETKOWICZ (1876 – 1945)

Trwoga, olej, płótno, 40 x 40 cm, sygn.,

l.d.: Wlastimil Hofman 1931 

W latach 1895 – 1899 studiował w kra-

kowskiej SSP pod kierunkiem J. Mal-

czewskiego i J. Stanisławskiego.

Malował głównie obrazy religijne, sceny

rodzajowe, portrety i pejzaże.

16.000,-

110. Wlastimil HOFMAN (1881 – 1970)



44

Chrystus w Ogrojcu, malowane na szkle,

23,5 x 19,5 cm, niesygn., pierwowzór 

z XVIII – XIX w., motyw biblijny, malarstwo

ludowe z Podhala.

Grafik, karykaturzysta, od 1945 r. do po-

łowy lat 60. mieszkał  w Zakopanem 

250,-

115. Sławomir SZPAKOWSKI (1908 – 1994)

Cerkiew, kredka, papier, 20 x 14 cm,

napis u dołu : KRENICAWIEŚKOS-

BOWSEŁO; na odwrocie stempel: PA-

MIĄTKA Z KRYNICY / NIKIFOR

MALARZ 

Nikifor Krynicki, a właściwie Epifan

Drowniak, to polski malarz pochodzenia

łemkowskiego. Artystyczny samouk, za-

liczany do grona najwybitniejszych na

świecie malarzy naiwnych - prymitywis-

tów. W ciągu swojego życia namalował

kilkadziesiąt tysięcy obrazków i nigdy

się nie powtarzał. Są to przeważnie

akwarele, niekiedy łączone z gwaszem,

temperą i olejem, oraz obrazki wyko-

nane kredkami, którymi posługiwał się

pod koniec życia. Malował cykle bliskie

sobie tematyką, formatem i szczegółami

wykonania. Jego najbardziej znanymi

obrazami są pejzaże, wille krynickie,

architektury fantastyczne, obrazki ze

świętymi.

2.700,-

114. Nikifor KRYNICKI (1895 – 1968)

Martwa natura ze świątkiem, olej, tek-

tura, 48,5 x 34 cm,  sygn. p.d.: E. Krcha

2.600,-

113. Emil KRCHA (1894 – 1972)
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Zwiastowanie, staloryt, 26 x 17,5 cm,

Ratyzbona 1852 r.

180,-

116. Wg A.RIEDMÜLLER 

rytował W. Brennhaeuser

Madonna z Dzieciątkiem i św. Janem

wg obrazu Piękna Ogrodniczka Rafaela

Santi (w zbiorach Luwru), staloryt, 

59 x 42 cm, wykonany przez Georga

Schmidta, 2 poł. XIX w.

1.000,-

117. Georg SCHMIDT

Święty Franciszek, heliograwiura kolo-

rowa, 45 x 32 cm, XIX / XX w.

600,-

118. AN
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Madonna z Dzieciątkiem, wg miedziorytu

Albrechta D̔rera z 1508 r., 13 x 9 cm,

odbitka z płyty, XIX w.

250,-

119. AN

Scena biblijna – rodzina Abrahama

wędruje do Ziemi Kanaan, wg obrazu

Jacopo  Bassano, 35 x 50 cm, miedzio-

ryt wykonał Pietro Monaco w Wenecji,

plansza ilustracyjna do pisma św. Sta-

rego Testamentu, połowa XVIII w.

900,-

120. Pietro MONACO

Jair prosi Chrystusa o uzdrowienie

córki, grafika naklejona na szybę, pod-

malowana od wewnętrznej strony, 

22 x 35,5 cm, pocz. XIX w.

1.000,-

121. AN
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Katedra na Wawelu, litografia barwna, 

37 x 27 cm, sygn. p.d.: Jan Gumowski

[19]29

Studiował w krakowskiej ASP u J. Mehoffera

i K. Laszczki oraz we Florencji, Monachium

i Paryżu. Tworzył stosując malarstwo

olejne, akwarelę, szkice ołówkiem, piórkiem

i technikę litografii. Najbardziej znaną czę-

ścią jego twórczości są teki litograficzne 

o tematyce architektonicznej. Malował po-

nadto pejzaże, portrety i sceny rodzajowe

o tematyce wojskowej.

450,-

122. Jan KANTY GUMOWSKI (1883 – 1946)

Boże Narodzenie, drzeworyt, 

19,5 x 14,5 cm, sygn. Konrad Srzednicki

1963.

Studia w Szkole Sztuk Pięknych w War-

szawie (1924-1930), uprawiał grafikę

artystyczną: litografię, akwafortę, drze-

woryt. Profesor ASP w Krakowie w la-

tach 1939 – 1965 w pracowni litografii.

200,-

124. Konrad SRZEDNICKI (1894-1993)

Kościół Mariacki w Krakowie, akwaforta,

44 x 30,5 cm, sygn .p.d.: Wojciech

Górecki 2009, wykonano na podstawie

starej fotografii.

450,-

123. Wojciech GÓRECKI ur. 1959
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Chrystus, rzeźba, drewno, wys. 100 cm,

szer. 56 cm 

Uczeń Antoniego Kenara i wieloletni

nauczyciel rzeźby w Liceum Technik

Plastycznych w Zakopanem. Formalne

korzenie Jego sztuki tkwią w rzeźbie lu-

dowej, tworzył niemal wyłącznie 

w drewnie.

Pojawienie się rzeźby Antoniego Rząsy

na rynku sztuki należy traktować jako

wydarzenie niezwykle interesujące za-

równo dla miłośników Jego twórczości,

jak i dla kolekcjonerów.

25.000,-

125. ANTONI RZĄSA (1919 – 1980)
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święci Anna i Jan, rzeźba 

w drewnie, polichromowana,

wys. 25 cm, XVIII w.

5.500,-

126. PARA FIGUR

rzeźba, drewno polichromowane, złocone na

bolusie, zaprawa kredowo-klejowa, 41 x 27 cm,

szkoła lwowska, 1 poł. XVIII w. 

Obiekt pochodzi ze zbiorów z zamku Jana III

Sobieskiego w Olesku.

3.500,-

127. POPIERSIE NIEZNANEGO ŚWIĘTEGO

rzeźba, drewno lipowe, polichromia,

wys. 65 cm, warsztat prowincjonalny

ludowy, XVII / XVIII w., do konserwacji

5.500,-

128. CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY
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rzeźba wolnostojąca, polichromowana,

drewno lipowe, wys. 68 cm, warsztat

prowincjonalny ludowy, XIX w., 

do konserwacji

5.000,-

129. CHRYSTUS FRASOBLIWY

drewno malowane, złocone, reproduk-

cje, materiały dekoracyjne, wys. 85 cm,

szer. 45 cm, gł. 18 cm

Retabulum ołtarzowe nawiązujące do

form barokowych, warsztat prowincjo-

nalny, Polska, poł. XIX w.

3.300,-

130. OŁTARZYK - MINIATURA
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w układzie małej formy ołtarzowej; na profilowanej listwie

podstawa, malowana na niebiesko ze złotymi gwiazdami,

ujęta po bokach spływami wolutowymi; centralnie klęcząca

na obłoku Maria z rękami złożonymi na piersi, z lekko pochy-

loną głową i spuszczonymi oczami, po bokach Bóg Ojciec

z kulą świata i Chrystus Zmartwychwstały trzymający 

w lewej ręce koronę (zachowaną szczątkowo); nad całością

wznosi się gołębica – Duch Święty w otoczeniu promienistego

nimbu; rzeźba przyścienna, drewno lipowe, polichromowane,

pozłacane, srebrzone; 67,5 x 42,5 x 13 cm. 

Niemcy Północne?, XVII / XVIII w.

43.000,-

131. KORONACJA MARII

drewno, szkło, tkaniny, sygn. na pod-

stawie: Leopold Barański / Włodzimierz

Wołyński 1907, wys. 49 cm, śr. 18,8 cm.

Mensa ołtarzowa z antepedium hafto-

wanym na kanwie, Retabulum drew-

niane, złocone, polichromowane,

tabernakulum z Ukrzyżowaniem i obra-

zem Matki Boskiej Częstochowskiej 

(reprodukcja), w zwieńczeniu gołębica

symbolizująca Ducha św.

6.200,-

132. MINIATURA RETABULUM 

OŁTARZOWEGO W BUTLI
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z figurami trzech króli: Kacpra, Melchiora

i Baltazara, płaskorzeźba polichromo-

wana, drewno lipowe, wys. 50 cm,

warsztat prowincjonalny, styl neogotycki,

2 poł. XIX w.; odpryski polichromii,

ubytki, do remontu konserwatorskiego 

10.000,-

133. FRAGMENT SZOPKI
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rzeźba ludowa, drewno, wys. 67 cm,

Paszyn

500,-

134. CHRYSTUS

rzeźba ludowa, drewno, wys. 51 cm,

szer. 34 cm, Paszyn

500,-

135. SCENA Z DROGI KRZYŻOWEJ

z figurą Chrystusa Frasobliwego, drewno

malowane, wys. 62 cm, szer. 43 cm, 

gł. 19 cm, pocz. XX w.

1.500,-

136. KAPLICZKA LUDOWA
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olej, blacha, drewno malowane, 120 x 94 cm; z jednej strony przedstawienie Matki Boskiej Szka-

plerznej, z drugiej św. Antoniego z Dzieciątkiem; z inskrypcją fundatorów: MACIEJ KAMIENIARZ

MARYANNA  ŻONA  Z  LUSZOWIC  FUNDOWALI  R.P. 1857; po konserwacji

1.000,-

139. FERETRON

drewno lipowe, dwustronny, rzeźbiony,

ślady polichromii, 25 x 8,7 cm, 

Huculszczyzna, XIX / XX w.

1.500,-

138. KRZYŻ DO BŁOGOSŁAWIEŃSTW

drewno jaworowe, dwustronny, rzeźbiony,

24 x 8,5 cm. Huculszczyzna, XIX / XX w.

1.500,-

137. KRZYŻ DO BŁOGOSŁAWIEŃSTW
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Chrystus Król, rzeźba, brąz  lany, wys.

85 cm, podstawa 20 x 20 cm

4.700,-

140. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.

Ukrzyżowanie, płaskorzeźba, brąz lany,

kamień, 56 x 40 cm, 1995 r.

4.500,-

141. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.
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Miniatura pomnika Jana Pawła II w Hanowerze,

brąz lany, kamień, wys. 29 cm, szer. 20 cm,

gł. 25 cm, 2005 r.

Rzeźbiarz, uczeń A. Hajdeckiego, profesor

ASP w Krakowie. Autor licznych realizacji po-

mnikowych, najczęściej kojarzony z pomnikami

Jana Pawła II, których ponad 50 opuściło jego

pracownię. 

2.100,-

142. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.

Totus Tuus, rzeźba, brąz lany, kamień, 

wys. 30 cm, szer. 12 cm, gł. 15 cm, 2008 r.

1.800,-

144. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.

Św. Franciszek, rzeźba, brąz lany, kamień, wys. 50 cm,

śr. 35 cm, lata 2002 - 2003

3.200,-

143. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.
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Chrystus w życiu człowieka, brąz, 

28,5 x 25 x 21 cm, 1983 r.

Studia w latach 1965 – 1971 w ASP 

w Krakowie u M. Koniecznego i J. Pugeta.

Od 1994 r. jest prof. rzeźby w ASP 

w Krakowie.Tworzy formy przestrzenne,

kameralne, medale, plakiety, formy po-

mnikowe. 

3.000,-

146. JERZY NOWAKOWSKI ur.1947 r.

Błogosławieni cisi albowiem ziemia do nich

należeć będzie (UNIKAT), rzeźba, brąz,

wys. 53,5 cm, szer. 39,5 cm, 2005 r.

Studia w latach 1973 – 1979 w ASP 

w Krakowie, dyplom u J. Bandury. Uprawia

rzeźbę – szczególnie formy unikatowe,

kameralnie tworzone w technice traco-

nego wosku, także malarstwo.

3.800,-

145. KRYSTYNA NOWAKOWSKA
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z okazji pierwszej pielgrzymki Jana

Pawła II do Kanady 9 – 20.09.1984 r.,

śr. 5 cm, sygn. MABA, wykonany 

we Włoszech

200,-

147. MEDAL PAMIĄTKOWY

rzeźba z okazji rocznicy przybycia fran-

ciszkanów do Krakowa, z wizerunkami

braci zakonnych w partii centralnej i do-

natorów zakonu: św. Kingi i księcia 

Bolesława Wstydliwego, brąz, odlew,

sygn. na podstawie: B. Chromy, 

wys. 10,5 cm, szer. 13,5 cm

Rzeźbiarz, uczeń Xawerego Dunikow-

skiego, profesor, wieloletni prorektor

ASP w Krakowie. Jest twórcą nie-

zwykle uniwersalnym. 

W jego dorobku znajdują się zarówno

monumentalne pomniki i duże rzeźby

plenerowe, jak i niewielkie statuetki 

i  medale.

400,-

149. BRONISŁAW CHROMY ur.1925 r.

medal pamiątkowy, brąz, śr. 7 cm, 

wydany z okazji 20 – lecia sakry biskupiej

(1979 – 1999) metropolity krakowskiego

Franciszka kardynała Macharskiego

100,-

148. CZESŁAW DŹWIGAJ ur.1950 r.
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duchownego obrządku wschodniego, 

z puzdrem w kształcie bulwiastej, za-

mkniętej korony, pokryta czerwoną tka-

niną z pasmanteryjnymi, złotymi

naszyciami tworzącymi szeroki krzyż,

aplikowany bogato ozdobami ze

sztrasu, drobnych szklanych pacior-

ków, cekinów, sztucznych perełek

i kolorowych szkiełek imitujących ka-

mienie szlachetne. Pomiędzy ramio-

nami krzyża cztery pola z dekoracją

roślinną. Na wierzchu mitry – na skrzy-

żowaniu ramion krzyża – medalion z re-

produkcją ikony Chrystusa Emanuela.

Podobne cztery medaliony rozmiesz-

czone wokół mitry z przedstawieniami

Pantokratora, Jana Chrzciciela, Matki

Boskiej oraz narzędzi Męki Pańskiej.

Wymiary: wys. 21,5 cm, śr. 23 cm

Puzdro cylindryczne z tektury z napi-

sem: KRASNAJA MITRA O. NIKITA

Ukraina, pocz. XX w.

Korzystanie z mitry jest prerogatywą

biskupów, ale mogą być przyznawane

archiprezbiterom, protoprezbiterom i ar-

chimandrytom. Na szczycie mitry bis-

kupiej jest stojący krzyż, zaś mitry

przyznane kapłanom mają krzyż

umieszczony płasko.

7.000,-

151. MITRA

otok zwieńczony kwiatonami, zdobiony

kolorowymi szkłami imitującymi amety-

sty i brylanty, nakryta złoconą mitrą 

z dwoma podłużnymi wycięciami i bieg-

nącym przez środek kabłąkiem, na kra-

wędziach rzędy kolorowych szkieł;

zwieńczenie w formie krzyżyka na kuli

wysadzanego imitacjami brylantów.

Srebro złocone pr. 13 łutów Austria,

waga 1097 g, wys. 20 cm, szer. 24 cm.

Wiedeń 1833 r.

Podobne korony używane były w pra-

wosławnej ceremonii ślubnej.

57.000,-

150. KORONA
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na kolistej stopie zdobionej ornamentem

z taśm i stylizowanych kwiatów i liści

przechodzącej w trzon z emaliowanymi,

stylizowanymi napisami JHESUS z krzy-

żykiem oraz MARIA z lilijką przedzielone

puklowanym nodusem, czara półkolista,

gładka, z nakrywą zwieńczoną krzyżem 

i ażurową koroną; srebro złocone pr. 800,

granaty, waga 867 g, wys. 33,5 cm, 

śr. stopy 16 cm. Niemcy, po 1888 r. 

8.800,-

152. CYBORIUM – puszka na komunikanty

na sześciolistnej stopie zdobionej orna-

mentem z wici akantu, z trzonem z pła-

skim nodusem, czarą półkolistą

dekorowaną od dołu grawerowanymi

liśćmi, wokół brzuśca pas ornamentu 

z wici akantu, nakrywka z ażurową ga-

leryjką zwieńczona równoramiennym

krzyżem osadzonym na kuli.

Srebro złocone pr. 1 (cecha czechosło-

wacka z lat 1929 – 1940 oraz cecha

importowa francuska), waga 611 g,

wys. 36 cm, śr. stopy 16 cm.

Czechosłowacja, lata 30. XX w.

6.300,-

153. CYBORIUM NEOGOTYCKIE
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wsparty na sześciolistnej stopie, trzon

graniasty, spłaszczony nodus zdobiony

czterolistnymi rozetami wypełnionymi

szafirową emalią z grawerowanym krzy-

żem i literami tworzącymi imię IHESUS;

czara gładka, stożkowa, na stopie gra-

werowany napis: Memento 21 Juli

1889. Srebro złocone pr. 3 Austro –

Węgry, waga 611 g, wys. 21,3 cm, 

śr. stopy 16,5 cm. 

Wiedeń, firma Vincent Lang (czynna 

w latach 1873 –1903), 4 ćw. XIX w.

7.300,-

154. KIELICH MSZALNY NEOGOTYCKI

srebro grawerowane, złocone, stopa

ozdobiona ornamentem cekinowym 

z motywem czteroliścia, wizerunkami

czterech ewangelistów i motywami pal-

met. Trzon z obręczami i spłaszczonym

nodusem. Czara z wizerunkami Chrystusa

Zmartwychwstałego, krzyża prawosław-

nego, Pantokratora i Matki Boskiej 

w medalionach. Pod kielichem puszka

na komunikanty ozdobiona palmetami 

i motywem wstęgowym. U dołu orna-

ment cekinowy.

Wysokość 30,8 cm, waga 880 g, srebro

pr. 84 Rosja, probierz nieznany – imien-

nik: IE, złotnik nieznany – imiennik: AH,

punca: Raczew (Graczew?), Petersburg

1886 r.

Kielich używany był przy liturgii uprzednio

poświęconych darów.

14.000,-

155. KIELICH MSZALNY
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srebro złocone, dekoracja trawiona, nakładana, kamienie półszlachetne, etui.

Monstrancja promienista, stopa sześciokątna oparta na podstawach z palmetek. Pola stopy wypełnione dekoracją na-

kładaną o motywach owoców i liści winnej latorośli. Na trzech polach ozdobne medaliony złocone z kamieniami: kar-

neolem, opalem i chryzoprazem otoczonymi drobnymi turkusami. Trzon z dekoracją trawioną z wici winnej latorośli.

Nodus kulisty spłaszczony ozdobiony liśćmi i guzami z równoramiennym krzyżem z szafirową emalią. Gloria promie-

nista, w środku okrągłe reservaculum otoczone napisem: ECCE/PANIS/ANGELORUM/FACTUS/CIBUS/VIATORUM

(oto chleb aniołów stworzony na pokarm wędrowców) z szafirową emalią i wieńcem z listków. Całość w oprawie czte-

rolistnej z motywami owoców i liści winnej latorośli oraz medalionami z kamieniami: karneolem, opalem i chryzoprazem

otoczonymi drobnymi turkusami, zwieńczona krzyżem. Srebro pr. 1, waga 1810 g, wys. 67,3 cm, szer. stopy 22 cm,

szer. glorii 34 cm, Francja, k. XIX w.

41.000,-

156. MONSTRANCJA
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dwustronny, mosiężny, grawerowany,

sygn.: Golde, 33 x 23 cm, unicki,

Ukraina, XIX / XX w.

Przedstawienia w medalionach:

Chrystus na krzyżu, Matka Boska,

Bóg Ojciec, Pantokrator; na odwro-

cie narzędzia Męki Pańskiej i sym-

bole Eucharystii.

5.400,-

159. KRZYŻ OŁTARZOWY 

(ros. napriestolnyj)

do posług, na stronie zewnętrznej pla-

styczna postać Chrystusa Ukrzyżowa-

nego, na trójlistnie zakończonych

ramionach medaliony z plastycznymi

wizerunkami Boga Ojca, Chrystusa 

i Matki Boskiej. Na odwrotnej stronie

wizerunki Chrystusa modlącego się,

Chrystusa z krzyżem, Chrystusa z palmą

i grobu Chrystusa. Na skrzyżowaniu ra-

mion krzyża symbole Męki Pańskiej.

Srebro pr. 84 Rosja, trybowane, odle-

wane, grawerowane; probierz – imiennik:

A.C – A. Swieczin (czynny w latach 1862

– 1875), złotnik nieznany – imiennik: C.A.

Moskwa 1865 r.

Kaseta z czeczoty, z oprawą z listew mo-

siężnych, z intarsją palisandru i inkrustacją

z mosiądzu i masy perłowej, wewnątrz

wyłożona fioletowym aksamitem.

9.000,-

157. KRUCYFIKS OŁTARZOWY

metal, srebro pr. 84 Rosja, ozdobny

uchwyt srebrny grawerowany i re-

pusowany, punca złotnika zatarta,

trójkątne ostrze metalowe, dł. 18 cm,

Petersburg, 2 połowa XIX w. 

Kopia, włócznia (ros. kopije) to

symbol włóczni, która przebiła bok

ukrzyżowanego Chrystusa. Kopije

używa się w trakcie sprawowania

proskomidii (wstępna część liturgii)

do przygotowywania chleba do

Eucharystii.

1.400,-

158. KOPIJE 

unicki, mosiądz srebrzony, grawerowany, pokrowiec z materiału, 

11,5 x 5,5 cm, Ukraina, XIX / XX w.

Artoforion służył do przenoszenia Najświętszego Sakramentu do chorych.

1.500,-

160. ARTOFORION (ros. daronosica)

158
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Matka Boska z Dzieciątkiem, napis w otoku:

N.P. MARJA KOCHAWIŃSKA, nr walca 276,

śr. 37 mm, wys. 35 mm, pocz. XX w.

900,-

161. TŁOK PIECZĘTNY INTAGLIO

Matka Boska z Dzieciątkiem w otoku

gwiazd, śr. walca 60 mm, wys. 34 mm,

pocz. XX w.

900,-

162. TŁOK PIECZĘTNY RELIEF

Święty Antoni z Dzieciątkiem, śr. walca

43 mm, wys. 35 mm, pocz. XX w.

900,-

163. TŁOK PIECZĘTNY INTAGLIO

Matka Boska z Dzieciątkiem, śr. walca

72 mm, wys. 40 mm, pocz. XX w.

500,-

165. TŁOK PIECZĘTNY INTAGLIO

Matka Boska z Dzieciątkiem, śr. walca

51 mm, wys. 37 mm, pocz. XX w.

500,-

166. TŁOK PIECZĘTNY INTAGLIO

Matka Boska z Dzieciątkiem, nr walca 81,

śr. 41 mm, wys. 36 mm, pocz. XX w.

500,-

168. TŁOK PIECZĘTNY INTAGLIO

Matka Boska z Dzieciątkiem, w otoku napis:

M. BOSKA KALWARYJSKA PAMIĄTKA Z

KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ, śr. walca

32 mm, wys. 22 mm, pocz. XX w.

700,-

167. TŁOK PIECZĘTNY RELIEF

Matka Boska z Dzieciątkiem, z napisem pod wi-

zerunkiem: O MATKO BOŻA WYBRANA PRO-

WADŹ NAS PROSTO DO PANA, nr walca 220,

śr. 40 mm, wys. 22 mm, pocz. XX w.

900,-

164. TŁOK PIECZĘTNY RELIEF



65

dwa rodzaje tkanin: jedwab i brokat, haft – nici

jedwabne; preteksta – jedwab niebieski 

z motywem kwiatów, boki – jedwab beżowy;

całość obszyta galonami i podszyta tkaninami;

71 x 57 cm, Francja?, 2 poł. XVIII w. 

Liczne uszkodzenia i zabrudzenia

1.500,-

169. FRAGMENT ORNATU – przednia część

tkanina jedwabna, haft wypukły złoty,

motyw kwiatowy; preteksta – jedwab,

haft wypukły, nić złota, motyw kwiatów;

całość podszyta płótnem i obszyta

nowym galonem; 105 x 79 cm, lata 30.

XVIII w. 

Liczne przetarcia i zabrudzenia.

1.800,-

170. FRAGMENT ORNATU – tylna część

Tkanina jedwabna – altembas przetykana

nicią złotą, haft – nici jedwabne; tkanina 

w kolorze beżowym, z tkanym motywem

złotym owoców i liści winnej latorośli,  

z wyodrębnioną pretekstą, obszyta oryginal-

nymi galonami i podszyta płótnem; 78 x 70 cm,

Włochy?, poł. XVIII w. 

Przetarcia tkaniny, zabrudzenia, wytarte hafty

1.500,-

171. FRAGMENT ORNATU – przednia część
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tkanina jedwabna - altembas przetykana

nicią srebrną, haft – nici jedwabne; całość

podzielona na trzy części z wyodręb-

nioną pretekstą przy pomocy oryginal-

nych galonów; całość podszyta

płótnem, 102 x 70,5 cm, Włochy?, 

poł. XVIII w. 

Przetarcia i zabrudzenia w wielu miejscach

1.500,-

172. FRAGMENT ORNATU – tylna część

tkanina jedwabna - altembas przetykana

nicią srebrną, haft – nici jedwabne; całość

podzielona na trzy części z wyodrębnioną

pretekstą przy pomocy oryginalnych galo-

nów; całość podszyta płótnem, 77 x 69 cm;

Włochy?, poł. XVIII w. 

Przetarcia i zabrudzenia

1.500

173. FRAGMENT ORNATU – przednia część

Tkanina jedwabna – altembas w kolorze

srebrzysto – beżowym z tkanym motywem

srebrnym liści i kwiatów; całość podzie-

lona na trzy części,  z wyodrębnioną

pretekstą, obszyta oryginalnymi galo-

nami i podszyta płótnem; 90 x 66,5 cm,

Włochy, poł. XVIII w. Przetarcia tkaniny 

i zabrudzenia w wielu miejscach.

1.500,-

174. FRAGMENT ORNATU – tylna część

Tkanina jedwabna – altembas w kolorze

srebrzysto – beżowym z tkanym motywem

srebrnym liści i kwiatów; całość podzielona

na trzy części, z wyodrębnioną pretekstą,

obszyta oryginalnymi galonami i podszyta

płótnem; 71,5 x 64,5 cm. Włochy, poł. XVIII w.

Przetarcia tkaniny i zabrudzenia w wielu

miejscach.

1.500,-

175. FRAGMENT ORNATU – przednia część
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ze stacjami drogi krzyżowej, drewno

oliwkowe, macica perłowa, mosiądz,

30 x 15 cm, pocz. XX w.

700,-

176. KRUCYFIKS JEROZOLIMSKI

Mosiądz, odlew, mozaika wenecka, 

z przedstawieniem symboliki Eucharystii,

14,5 x 8,3 cm, XX w.

3.200,-

178. KRZYŻ

mosiądz, odlew, wielobarwna emalia ko-

mórkowa, srebrzenia, 39 x 23 cm, XX w.

3.900,-

179. KRUCYFIKS

brąz, odlew, 59 x 33 cm, XIX / XX w.

2.400,-

177. KRUCYFIKS
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prawosławny, dwustronny, z przedsta-

wieniem Matki Boskiej Kaspierowskiej

i św. Mikołaja Cudotwórcy, srebro pr 84

Rosja, 2,7 x 1,7 cm, waga 2,680 g,

imiennik złotnika: MAR , Warszawa po

1908 r.

500,-

180. MEDALIK

prawosławny, dwustronny, z przedsta-

wieniem św. Barbary z jednej i św. An-

toniego i Teodozego Pieczerskich z

drugiej strony, srebro pr 84 Rosja, emalia

dwubarwna, 2,7 x 1,7 cm, waga 2,550

g, imiennik złotnika: MR, Warszawa po

1908 r.

800,-

181. MEDALIK

prawosławny, złoto pr 56 zołotników

Rosja, grawerowany, 3,7 x 2 cm, waga

1,880 g, imiennik złotnika zatarty,

Petersburg, 2 poł. XIX w.

1.200,-

183. KRZYŻYK

Matka Boska z Dzieciątkiem, metal zło-

cony, porcelana, emalia – kalka, 

2,5 x 3,5 cm, XX w.

400,-

182. BROSZKA
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mosiądz, mozaika we-

necka, 3 x 2,2 cm, XX w. 

180,-

184. KRZYŻYK

mosiądz, mozaika wenecka,

3,5 x 2,5 cm, XX w. 

220,-

186. KRZYŻYK

dwustronny, srebro Sterling, z napisem

w j. ang.: Jestem katolikiem proszę wez-

wać księdza, 3,5 x 3,2 cm, waga 12 g,

Anglia, wyrób współczesny

500,-

187. KRZYŻYK

w formie jajka, otwierany, z łańcuszkiem, z przedstawieniem Matki

Boskiej Umilenije, złoto pr 0,585 Rosja, emalia wielobarwna, 18 diamen-

tów – szlif brylantowy ok. 0,36 ct, 5 rubinów – kaboszon ok. 0,90 ct,

waga 14,910 g, wyrób współczesny 

6.000,-

189. WISIOREK

biały metal, mozaika we-

necka – motyw kwiatowy,

12,5 x 8 cm, XX w.

850,-

185. KRZYŻ

patriotyczna, z symbolami Wiary, Nadziei

i Miłości, włosie, metal, emalia, dł. 36 cm,

Polska XIX / XX w. 

1.300,-

188. DEWIZKA
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Matka Boska Bolesna, mosiądz, odlew,

ramka drewniana,  4 x 3,5 cm, pocz. XX w.

150,-

190. PLAKIETKA

Pamiątka z Jasnej Góry, kompozycja

metali, odlew, uszkodzona, 12,5 x 8,5 cm,

XIX / XX w.

200,-

191. PLAKIETKA

Haft z aplikacją, kanwa, papier, zasuszone rośliny,

z sentencją: WO LIEB IM HAUSE WOHNT DER

SEGEN GOTTES THRONT (gdzie miłość w domu

tam Bóg błogosławi), ramka mos., 31 x 26 cm,

Niemcy, 1 poł. XX w.

500,-

192. MAKATKA

wyklejanka z roślin z grobu Chrystusa,

19,5 x 14 cm, pocz. XX w.

500,-

193. PAMIĄTKA Z JEROZOLIMY
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Matka Boska Kalwaryjska, mosiądz,

cyna, 12 x 14 cm,  XIX / XX w.

1.600,-

194. RYNGRAF

miedź cynkowana, 22 x 43,5 cm, XX w.

250,-

197. KROPIELNICA

z miniaturą Madonny wg Estebana Murillo,

kalka podmalowana na porcelanie, chalce-

don, mosiądz, emalia malarska wielobarwna,

21 x 10,5 cm, Włochy (?) poł. XX w.

1.600,-

195. KROPIELNICZKA

metal, 17 x 12 cm, sygn. Schiffers,

Warszawa, XX w.

Firma założona w 1888 r. i znana z sze-

rokiego asortymentu wytwarzanych

przedmiotów. 

220,-

196. KADZIELNICZKA
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Madonna z Dzieciątkiem wg

Madonna della Sedia Rafaela,

kalka podmalowana na por-

celanie, mosiądz, 5,5 x 4 cm,

Włochy(?), pocz. XX w.

2.300,-

198. TRYPTYK

z przedstawieniem objawienia Matki 

Boskiej św. Bernadecie w partii centralnej,

poniżej bazylika w Lourdes, na skrzydłach

postacie aniołów. 

Oprawa tryptyku mosiężna, wewnątrz pła-

ski relief trawiony w niklu i miedzi, pod

przedstawieniem objawienia napis: 

JE SUIS L’IMMACULEE CONCEPTION

(jestem oddana Marii Wniebowziętej), 

17 x 14,5 cm, sygn. B. Wicker Francja,

lata 30. XX w.

2.000,-

201. TRYPTYK

Matka Boska z Dzieciątkiem i św. Janem,

masa plastyczna, barwiona, rama owalna,

sygn. C. Vanni, 30 x 20 cm, XX w.

1.200,-

200. PŁASKORZEŹBA

drewno, masa kostna, szkło,

17,5 x 12 cm, Włochy, 

Venbone 1918 r.

500,-

199. ECCE HOMO



Placówki desy:

Prezes - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-27-06, fax (12) 422-98-91

Rzeczoznawcy - ul. Floriańska 13, tel. (12) 429-12-51

Dom Aukcyjny - ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-19-66, (12) 422-31-14

e-mail: aukcje@desa.art.pl

Antykwariaty w innych miastach

42-200 Częstochowa, Al. N.M.P. 40/42, tel. (34) 324-37-26 e-mail:kontakt@desaczestochowa.com

81-395 Gdynia, ul. Abrahama 54, tel. (58) 620-36-63 e-mail: salon19@desa.art.pl

44-100 Gliwice, Rynek 22, tel. (32) 231-70-21 e-mail: kontakt@desagliwice.com

40-014 Katowice, ul. Mariacka 5, tel. (32) 253-99-22 e-mail: kontakt@desakatowice.com

40-012 Katowice, ul. Dworcowa 13, tel. (32) 253-94-70 e-mail: salon12@desakatowice.pl

24-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 28, tel. (41) 344-33-51 e-mail: salon21@desa.art.pll

35-060 Rzeszów, Rynek 4, tel. (17) 862-47-82 e-mail: desarzeszow@neostrada.pl

WSZYSTKIE SALONY PRZYJMUJĄ DZIEŁA SZTUKI NA KOLEJNE AUKCJE

DESA Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest najstarszą firmą w Polsce na rynku sztuki nieprzerwanie od 1950 roku.

Prowadzi działalność handlową i kulturotwórczą, zabezpiecza cenne dzieła sztuki dla zbiorów muzealnych, prowadzi pro-

mocję dzieł sztuki współczesnej i jej twórców poprzez prezentacje wystaw w kraju i za granicą. Posiada doświadczonych

i wykwalifikowanych 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 wczesnorene-

sansowych 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 przed-

stawiającymi scenę koronacji 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: salon@ikony-antyki.pl

Salon, ul. Floriańska 13, tel. (12) 422-62-57 e-mail: biuro@desa.art.pl

Salon, ul. Grodzka 8,     tel. (12) 421-54-54 e-mail: desa.salon6@onet.eu
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