
nr KW ilość opis wartość instytucja

56/92 1 kartka pocztowa do dr. W. Gieleckiego 0,01 zł

106/92 1 fot. atelierowa, młoda para, autor nn 0,01 zł

110/92 2
fot. atelierowe, portrety mężczyzn, zakł. 

M.A. Olma oraz J. Idzikowski
0,02 zł

178/92 1 portret mężczyzny z zakł. A. Gurtlera 0,01 zł

179/92 1 portret grupowy w plenerze, autor nn 0,02 zł

196/92 1 portret mężczyzny, autor nn 0,60 zł

215/92 1
portret mężczyzny i kobiety w owalu, 

autor nn
0,02 zł

216/92 1 grupa osób na wozie ze słomą, autor nn 0,03 zł

221/92 1 portret kobiety w kapeluszu, autor nn 0,04 zł

222/92 3
portrety grupowe, uczennice, spotkanie 

towarzyskie, autor nn
0,15 zł

299/92 1 para ślubna, autor nn 0,06 zł

307/92 2 portrety mężczyzn, autor nn 0,01 zł

326/92 3
korowód pogrzebowy; w parku; portret 

grupowy, autor nn
0,04 zł

346/92 3
portrety męskie oraz portret 

duchownego, autor nn
0,38 zł

1117/89 1
portret grupowy, autor nn, fotografia w 

ramie, okres międzywojenny
1,50 zł

1213/89 1
portret Marii Reichan, w ramie, autor nn, 

pocz. XX w.
2,20 zł

1243/89 1
grupa mężczyzn, autor nn, w ramie, okres 

międzywojenny
1,40 zł

3124/89 1
portret młodej kobiety siedzącej w fotelu, 

w ramie, autor nn, pocz. XX w.
5,00 zł

3201/89 1

grupa pracownicza, na schodach przed 

budynkiem, autor nn, lata 20te XX w.; w 

ramie

6,00 zł

416/90 1
portret dwóch kobiet i mężczyzny, autor 

nn, l. 30te XX w.; w ramie
10,00 zł

153/92 1

 portret zbiorowy 21 mężczyzn, 

upozowanych  w kilku rzędach, we 

wnętrzu (w atelier ?), autor i miejsce 

nieznane, ok. 1900- 1920

1,20 zł

285/92 2
pochód Lajkonika, kościół wizytek, autor 

nn, okres powojenny
0,02 zł

336/92 2
portret kobiety i portret chłopca, autor 

nn, lata powojenne
0,04 zł

344/92 8
portrety indywiualne lub grupowe, 

plenery, autor nn, czasy powojenne
0,40 zł

Archiwum 

Narodowe w 

Krakowie

                                                            Załącznik do  Zarządzenia PMK   nr                            z dnia                    



347/92 6
portrety indywidualne i grupowe, autor 

nn oraz zakł. Atelierowe, pocz. XX w.
0,65 zł

190/92 1
portret kobiety z psem w owalu na 

składanym papierze fotograficznym 0,01 zł

Archiwum 

Narodowe w 

Krakowie


