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i podlega odpowiedzialnoÊci karnej. PATRON AUKCJI

Szanowni Paƒstwo!
Idà Âwi´ta, czas kol´dy i prezentów! Dom Aukcyjny DESA – UNICUM zaprasza do udzia∏u 

w niezwyk∏ym wydarzeniu – akcji VARIA – BO˚E NARODZENIE 2003. Czeka na Paƒstwa oferta 
z∏o˝ona z 431 obiektów. Zosta∏a ona tak skomponowana, by mog∏a spe∏niç rozmaite oczekiwania,
zaspokoiç wszelakie gusta, sprostaç mo˝liwoÊciom grubych i chudych portfeli. Wszak VARIA 
– to ró˝norodnoÊç. Wielka sztuka i skromne rzemios∏o. Dzie∏a mogàce ozdobiç kolekcje wykwintnych
zbieraczy – i drobne bibeloty. 

Oferta obejmuje malarstwo, grafik´, mapy, rzeêb´, porcelan´, meble, srebra, platery, szk∏a, 
tkaniny, dywany, bibeloty; jednym s∏owem – wszelkie obiekty kolekcjonerskie. 

Wspólnym mianownikiem oferty jest okazja. Wprawdzie to uczestnicy licytacji, czyli Paƒstwo, 
ustalajà ceny, lecz organizatorzy zadbajà o to, by nie oby∏o si´ bez sympatycznych niespodzianek. 

Oto bowiem:
� rezygnujemy z tzw. cen gwarantowanych,
� ceny wywo∏awcze wi´kszoÊci oferowanych obiektów zosta∏y ustalone na poziomie zaledwie 

40 procent ich szacunkowej wartoÊci rynkowej,
� niemniej je˝eli oferowany obiekt nie znajdzie reflektanta po cenie wywo∏awczej, b´dzie 

on licytowany w dó∏!
� a ponadto, wobec a˝ 320 obiektów nie ustalamy cen minimalnych!

Takie warunki aukcji zapewniajà, ˝e udzia∏ w licytacji mo˝e byç porywajàcà przygodà. 
Czy zostanie ona uwieƒczona upragnionym nabytkiem, czy mo˝e kapitulacjà wobec uczestnika 

oferujàcego wy˝sze postàpienie, zale˝y ju˝ od Paƒstwa.
˚yczàc mi∏oÊnikom rzeczy pi´knych powodzenia, fantazji i umiaru, pragniemy zarazem przekazaç

kilka nowin. 
� W zamyÊle Domu Aukcyjnego DESA – UNICUM akcje VARIA majà byç wydarzeniami cyklicznymi,
organizowanymi kilkakroç do roku. Planowany harmonogram tych przedsi´wzi´ç znajdà Paƒstwo
w katalogu.
� Nie zostanà przy tym zaniechane klasyczne aukcje malarstwa i rzemios∏a artystycznego. 
Planujemy tak˝e aukcje specjalistyczne, o których powiadomimy w katalogu nast´pnej aukcji.
� DESA – UNICUM uruchamia dla swojej klienteli nowe us∏ugi. Ju˝ teraz polecamy us∏ugi 
ramiarskie i transportowe, przyjaênie skalkulowane, Êwiadczone na dogodnych warunkach 
i w atrakcyjnych terminach wykonania. 

Oddajemy w Paƒstwa r´ce katalog przygotowany w nowej szacie. Nie tylko prezentuje on ciekawà
ofert´, tak˝e przynosi artyku∏y znawców sztuki i rynki sztuki. Prosimy o Paƒstwa uwagi, opinie, 
˝yczenia. Im wi´cej ich, im bardziej b´dà wnikliwe, tym bardziej b´dà pomocne w przygotowaniu
ofert i katalogów na miar´ ˝yczeƒ Klienteli. 

Aukcja rozpocznie si´ w sobot´ 13 grudnia 2003 roku o godzinie 12: 00 w Warszawie 
przy Marsza∏kowskiej 45/49

Wystawa przedaukcyjna odb´dzie si´ w siedzibie Domu Aukcyjnego DESA – UNICUM w Warszawie
przy Marsza∏kowskiej 34/50 na II pi´trze w dniach od 8 do 12 grudnia 2003 roku w godzinach 
od 11 do 19.

Jan Koszutski Juliusz Windorbski
Dyrektor Domu Aukcyjnego Dyrektor Zarzàdzajàcy
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regulamin aukcja 129

Regulamin aukcji
1 Przedmiotem aukcji sà dzie∏a sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie oddane do sprzeda˝y komisowej przez W∏aÊcicieli 

lub stanowiàce w∏asnoÊç DESA UNICUM Sp. z o. o.
2 Dom Aukcyjny podejmuje si´ sprzeda˝y, w imieniu W∏aÊciciela, obiektów b´dàcych rzeczywistà w∏asnoÊcià Sprzedajàcego, 

nie obj´tych post´powaniem sàdowym i skarbowym, wolnych od zaj´cia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3 Dom Aukcyjny ustala z W∏aÊcicielem cen´ minimalnà, poni˝ej której nie mo˝e on zostaç sprzedany, na ˝yczenie w∏aÊciciela

obiekt mo˝e nie posiadaç dolnego limitu ceny. Limit ceny pozostaje do wy∏àcznej wiadomoÊci W∏aÊciciela i Domu Aukcyjnego.
4 Dom Aukcyjny podaje w katalogu cen´ wywo∏awczà, od której rozpoczyna si´ licytacj´ oraz szacunkowo uj´tà wartoÊç 

rynkowà obiektu.
5 Dom Aukcyjny zapewnia fachowà wycen´, rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzeda˝y przedmiotu, a tak˝e 

pokrywa koszty jego ubezpieczenia.
6 W∏aÊciciel otrzymuje za sprzedany obiekt sum´ wylicytowanà, pomniejszonà o prowizj´ Domu Aukcyjnego oraz inne koszty 

zwiàzane z przygotowaniem obiektu do aukcji ustalone w trakcie zawierania aukcyjnej umowy komisowej.
7 Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upowa˝nionà osob´ zwanà dalej Aukcjonerem.
8 Tak zwane postàpienie w licytacji (podwy˝szenie lub obni˝enie stawki – zwyczajowo nie wi´ksze ni˝ 10%) okreÊla Aukcjoner.
9 Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub ∏àczenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji 

bez podania przyczyn.
10 Opisy zawarte w katalogu aukcji mogà byç uzupe∏nione lub zmienione przez Aukcjonera lub osob´ przez niego wskazanà 

przed rozpocz´ciem licytacji.
11 W licytacji biorà udzia∏ wy∏àcznie osoby, które wp∏aci∏y wadium w wysokoÊci 400 z∏. i posiadajà numer licytacyjny. 

Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji. Dom Aukcyjny mo˝e odmówiç prawa 
udzia∏u w licytacji bez podania przyczyn.

12 Wadium jest zaliczane na poczet nale˝noÊci za wylicytowane przedmioty, a w przypadku niedokonania ˝adnego zakupu – zwracane.
13 Osoby niemogàce osobiÊcie wziàç udzia∏u w aukcji, a pragnàce dokonaç zakupu, mogà to uczyniç za poÊrednictwem 

organizatora, a tak˝e telefonicznie. W tym celu, w dniach poprzedzajàcych aukcj´ nale˝y wp∏aciç wadium w wysokoÊci 10% 
ceny wywo∏awczej oraz podaç maksymalnà oferowanà cen´ (nie dotyczy to licytacji telefonicznej), który pozostaje 
informacjà ÊciÊle poufnà. Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wy˝szej ni˝ zg∏oszona. 
W przypadku zg∏oszenia wi´cej ni˝ jednej oferty kupna, organizator reprezentowaç b´dzie Klienta, który zaoferowa∏ 
najwy˝szy limit. Nabywcà staje si´ osoba oferujàca najwy˝szà cen´ – wyjàwszy, gdy dzieje si´ to w sytuacji sporu. 
Aukcjoner ma prawo spór rozwiàzaç lub ponownie zaoferowaç obiekt.

14 Zakoƒczenie licytacji nast´puje w momencie uderzenia m∏otkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem 
umowy kupna-sprzeda˝y albo zawarciem transakcji warunkowej.

15 Zawarcie transakcji warunkowej oznacza, ˝e wylicytowana kwota jest ni˝sza od ceny minimalnej okreÊlonej w 
pkt. 3 regulaminu. Zawarcie transakcji warunkowej jest traktowane przez Dom Aukcyjny jako wià˝àca oferta nabycia po cenie 
wylicytowanej.

16 Dom Aukcyjny zobowiàzuje si´ w imieniu nabywcy negocjowaç z w∏aÊcicielem obiektu mo˝liwoÊç obni˝enia ceny do kwoty 
transakcji warunkowej.

17 JeÊli w ciàgu pi´ciu dni (roboczych) od aukcji negocjacje nie przyniosà pozytywnego skutku obiekt uznaje si´ za niesprzedany. 
18 Nabywca jest zobowiàzany do zap∏aty ca∏ej kwoty wylicytowanej bezpoÊrednio po zakoƒczeniu aukcji. Do ceny wylicytowanej 

Dom Aukcyjny dolicza 9% op∏at organizacyjnych. W przypadku, gdy nabywca nie zap∏aci ca∏ej kwoty, jest zobowiàzany 
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu aukcji podpisaç umow´ kupna podajàc swoje personalia. Dane osobiste Nabywcy pozostajà 
do wy∏àcznej wiadomoÊci Domu Aukcyjnego.

19 Ca∏oÊç nale˝noÊci za kupione obiekty winna byç zap∏acona gotówkà lub przelewem nie póêniej ni˝ w ciàgu siedmiu dni 
od daty aukcji. Mo˝liwe jest równie˝ uregulowanie nale˝noÊci kartà kredytowà. Je˝eli wp∏ata nie nastàpi w wymaganym 
czasie, Dom Aukcyjny ma prawo anulowaç kontrakt i obcià˝yç Nabywc´ wszelkimi kosztami wynik∏ymi z tego tytu∏u.

20 Prawo w∏asnoÊci zakupionego dzie∏a przechodzi na Nabywc´ w momencie dokonania ca∏ej wp∏aty.
21 Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien odbyç si´ bezpoÊrednio po zakoƒczeniu aukcji. W innych przypadkach 

przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa si´ na koszt i ryzyko Nabywcy.
22 Organizator zapewnia, ˝e opisy katalogowe przedmiotów wystawionych na aukcji wykonane zosta∏y w najlepszej wierze 

z wykorzystaniem doÊwiadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego. W przypadku cz´Êci obiektów 
wystawione zosta∏y certyfikaty gwarantujàce autentycznoÊç.

23 Organizator nie ponosi odpowiedzialnoÊci za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie mo˝liwe reklamacje 
b´dà rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.

24 Dom Aukcyjny przypomina, ˝e zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami wywóz obiektów powsta∏ych przed 9 maja 1945 r. 
poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich w∏adz.

25 Dom Aukcyjny przypomina, ˝e zgodnie z ustawà o ochronie dóbr kultury muzea rejestrowe majà mo˝liwoÊç pierwokupu 
obiektów bezpoÊrednio na aukcji za kwot´ wylicytowanà.

� wartoÊç rynkowa

� licytacja w dó∏

� warunkowa licytacja 

w dó∏

⌧ brak limitu

� dolny limit ceny

� obiekt posiada 

ekspertyzy 

niezale˝nych

ekspertów 

� obiekt posiada 
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katalogmalarstwo

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Miros∏aw Miadzió∏ko (ur. 1963)1

Krzes∏o, 1999
olej na p∏ótnie, 50 x 61  cm, 
sygn. l.d.: „Miadzió∏ko 1999”
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 5 x �

Zbigniew ˚upnik (ur. 1951)2

Portret czerwony
olej na p∏ótnie, 50 x 50 cm
sygn. na odwrocie, na kroÊnie podpis autora, 
powtórzony dwa razy na p∏ótnie z adresem autora 
cena wywo∏awcza: 500 z∏

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Maria Anto (ur. 1937)3

Homage dla Joanny, 1998
olej na p∏ótnie, 52 x 63 cm, 
sygn. na odwrocie „Maria Anto 98”, 
na kroÊnie: Maria Anto 1998  „Homage dla Joanny”, 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Zbigniew ˚upnik (ur. 1951)4

Bez tytu∏u
gwasz na kartonie, 24 x 17,5 cm 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Wac∏aw Gibaszek (ur. 1951)5

Wspomnienie, 1987
olej na p∏ótnie, 80 x 100, sygn. na odwrocie: 
„Wspomnienie 1987 / god∏o Ula / Gibaszek”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Konrad Narkiewicz (ur. 1973)6

Bez tytu∏u, 1993
technika w∏asna, 64 x 52 cm, sygn. o∏ówkiem p.d.: „Konrad
Narkiewicz '93”, l.d.: „Bez tytu∏u, technika mieszana e/a”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Zdzis∏aw Nitka (ur. 1962)7 

Kocham Afryk´!, 1999
olej na p∏ótnie, 30 x 65 cm, sygn. u do∏u na Êrodku: „Kocham
Afryk´!”, po prawej: „Z.Nitka'99”, na odwrocie podpis autora 
i data: II.99.
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Jan Dobkowski (ur. 1942)8 

Nokturn, 1999 
acryl na p∏ótnie, 38 x 55 cm, 
sygn. p.d.: „Jan Dobkowski 1999”
cena wywo∏awcza: 900 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Roman Stefan Sielski (1903-1990)9

Martwa natura
gwasz, 20,5 x 29,5 cm, sygn. u do∏u cyrylicà: „Sielski R”
cena wywo∏awcza: 500 z∏
�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �
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katalog porcelana

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Patera dwudzielna, 2 po∏owa XIX w.10 

Niemcy, KPM
porcelana, d∏. 33 cm dekoracja malowana, lekko wytarte
z∏ocenia, sklejenie
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�450 z∏ x � x ⌧ x� 2 

Talerze deserowe (9 szt.), XX w.11 

Niemcy, Rosenthal
porcelana, Êr. 22,5 cm, dekoracja kalkà, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 500 z∏

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4

Wazon, XX w. 12

Niemcy, 
Rosenthal
porcelana, wys.
20 cm, z∏ocenia
cena
wywo∏awcza:
200 z∏

�350 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Komplet Êniadaniowy, XX w.13 

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 500 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Komplet Êniadaniowy, XX w.14 

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Komplet Êniadaniowy, XX w.15

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3

Talerzyki deserowe (2 szt.), 1929 r.16 

Niemcy, Rosenthal
porcelana, dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 

6 fili˝anek ze spodkami do kawy, XX w.17 

Chiny
porcelana r´cznie malowana, spodek Êr. 11 cm, 
wys. fili˝anki 4 cm 
cena wywo∏awcza: 150 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Para fili˝anek do herbaty ze spodkiem, XX w. 18

Szwecja, Gustafsberg
fajans, Êr. talerz 18 cm, wys. fili˝anki 8 cm
cena wywo∏awcza: 40 z∏

�50 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Figurka „Ptaszek”, XX w.19 

Niemcy
porcelana, wys. 6,3 cm
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Figurka „Sikorka”, XX w.20 

Niemcy, Rosenthal
porcelana, wys. 6,8 cm 
cena wywo∏awcza: 250 z∏

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Figurka „Niedêwiedê”, XX w.21

Dania, Bing & Grandhal
porcelana malowana podszkliwnie, wys. 14,2 cm
cena wywo∏awcza: 250 z∏

�350 z∏ x � x ⌧ x� 4 
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katalogporcelana

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 �480 z∏ x � x ⌧ x� 3 �250 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Para filizanek do kawy, pocz. XIX w.22 

porcelana, dekoracja malowana, obie fili˝anki p´kni´te
cena wywo∏awcza: 150 z∏

�250 z∏ x � x ⌧ x� 1 

Talerze deserowe (12 szt.), po 195723

Niemcy, Rosenthal
porcelana, Êr. 19,4 cm, dekoracja kalkà, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 450 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Talerze deserowe (6 szt.), XX w.24

porcelana, Êr. 19 cm, dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�250 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Patera, XX w.25

Niemcy, KPM
porcelana, wys. 6,5 cm, Êred. 32 cm, kobalt, kalka, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Para talerzy obiadowych, XX w.26

Anglia, 
Johnson Bros
fajans, 
Êr. 27 cm,
dekoracja kalkà,
z∏ocenia
cena
wywo∏awcza:
75 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Fili˝anki do kawy (5 szt.), XX w.27

porcelana, spodek Êr. 12,8 cm, wys. fili˝anki 7,5 cm dekoracja
wyciskana w masie, kalka, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 250 z∏

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4

Fili˝anki do kawy (3 szt.), XX w.28

Niemcy, Bawaria
porcelana, dekoracja wyciskana w masie, kalka, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 250 z∏

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Fili˝anki do kawy (8 szt.), 1938 r.29

Niemcy, Rosenthal
porcelana, spodek Êr. 11,3 cm, filizanka wys. 4,5 cm
dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 600 z∏

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Fili˝anki do kawy (2 szt.), 1938 r.30

Niemcy, Rosenthal
porcelana, spodek Êr. 11,3 cm, fili˝anka wys. 4,5 cm
dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 240 z∏

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Patera, 2 po∏owa XX w.31

Niemcy,
Rosenthal
porcelana, 
Êr. 29,7 cm,
dekoracja 
kalkà, z∏ocenia
cena
wywo∏awcza:
250 z∏

Para lichtarzy, 1 po∏owa XX w.32

Niemcy, Drezno
porcelana, wys. 16,5 cm, znak Drezna, dekoracja r´cznie
malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Ka∏amarz, XX w.33

Niemcy, Turyngia
porcelana, d∏. 20,7 cm, dekoracja wyciskana w masie,
malowana.
cena wywo∏awcza: 150 z∏
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Antoni WaÊkowski (1885-1966)35

Pejza˝ z chatà, 1954
akwarela, 23 x 32 cm, sygn. l.d.: „WaÊkowski 1954.”
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Autor nieznany, pocz. XX w.36

Bitwa
akwarela, o∏ówek na kartonie, 24 x 30 cm
cena wywo∏awcza: 600 z∏

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 2 x �

Juliusz Krajewski (1905-1992)37

Pejza˝ 
olej na tekturze, 24 x 34 cm, sygn. p.d.: „J.Krajewski.”
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Julian Fa∏at (1853-1929)34

MyÊliwy z upolowanym g∏uszcem
akwarela, gwasz na kartonie,
82,5 x 63,5 cm, 
sygn. p.d.: „JFa∏at Bystra”

Poczàtkowo studiowa∏ w SSP w Krakowie,
nast´pnie w latach 1877-1880 – rozpoczà∏
studia artystyczne w Akademii monachijskiej.
Podczas pobytu w Monachium artysta
nawiàza∏ bliskie kontakty z J. Brandtem.
Kolejne lata to okres podró˝y artystycznych
m.in. do W∏och, Hiszpanii, Pary˝a. W roku
1886 na zaproszenie cesarza Wilhelma 
II artysta wyjecha∏ do Berlina, gdzie
pracowa∏ dla cesarza przez prawie 10 lat.
W roku 1895 zosta∏ powo∏any na stanowisko
dyrektora krakowskiej SSP, przekszta∏conej 
w 1900 r. Akademi´. Fa∏at malowa∏ przede
wszystkim akwarelà, osiàgajàc w tej
technice prawdziwe mistrzostwo. W swej
twórczoÊci artysta podejmowa∏ tematyk´
rodzajowà – sceny z polowaƒ, pejza˝owà
i portretowà.

Opinia i wycena Adama Konopackiego.
cena wywo∏awcza: 26 000 z∏

�32 00 z∏ x � x � x� x� x� 4 x �
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Ludwik de Laveaux (1891-1969)39

Bukowina, 1929
olej na tekturze, 25,5 x 28 cm, 
sygn. p.d.: „Bukowina 1929, Ludwik de Levaux”
cena wywo∏awcza: 1 200 z∏

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Gebhart Utinger (1874-1960)40

Kobieta w czarnym welonie, 1943
enkaustyka na p∏ycie, 25,3 x 19,6 cm, 
sygn. l.d.: „Utinger 1943”
cena wywo∏awcza: 700 z∏

�1200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Autor nieznany42

Norweskie fiordy
olej na tekturze, 81 x 58 cm, sygn. nieczytelna
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 3 x �

Zenon Kononowicz (1903-1971)43

Portret m´˝czyzny
tempera na tekturze, 67 x 48 cm, 
cena wywo∏awcza: 600 z∏

�1200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x �

Jerzy Niementowski (1889-1918)38

Pejza˝
olej na tekturze, 13,5 x 18 cm, sygn. p.d.: „Niementowski”
cena wywo∏awcza: 900 z∏

�1200 z∏ x � x� 4 x�

Jerzy Niementowski (1889-1918)41

Dunajec
olej na tekturze, 17,5 x 23 cm, na odwrocie o∏ówkiem:
Niementowski/ Nr. 15/ Dunajec cena wywo∏awcza: 900 z∏

�1200 z∏ x � x� 4 x�

Jerzy Niementowski (1889-1918)44

Pejza˝
olej na tekturze, 18,5 x 22,5 cm
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1200 z∏ x � x� 4 x�

Autor nieznany 45

Brzeg morza na Krymie
olej na p∏ótnie, 46 x 55 cm, sygn nieczytelna 
cena wywo∏awcza: 300 z∏
�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Mieczys∏aw Reyzner (1861-1941)46

Pejza˝ z rzekà
olej na p∏ótnie, 26 x 33 cm, 
sygn. p.d.: „Mieczys∏aw Reyzner 1905”
cena wywo∏awcza: 900 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Jerzy Potrzebowski (1921-1974)47

Etap
olej na p∏ótnie, 23 x 44,7 cm, 
sygn. l.d.: „Jerzy Potrzebowski”
cena wywo∏awcza: 600 z∏

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�



VARIA � 13 GRUDNIA 20038

katalog metale. porcelana

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Komplet dzbanek, cukiernica i mlecznik51
Johann Seltmann
bia∏a porcelana, 
dekoracja motyw niebieskich kwiatów
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�120 z∏ x � x⌧ x� 4

Âniadaniówka52
porcelana, 
kobalt i z∏ocenia, 
nie sygnowana
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x⌧ x� 4

Fili˝anka do herbaty53
porcelana bia∏a, 
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x⌧ x� 4

Paterka, 194457
Niemcy, Rosenthal, wz. Sanssouci
porcelana kremowa, 
wysokoÊç 15 cm, Êrednica 25 cm
dekoracja kwiatowa, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 250 z∏

�300 z∏ x � x� x� 4

Komplet Êniadaniowy, po 190558
Niemcy, Schwarzenhammer
porcelana kremowa,
dekoracja kwiatowa, 
brzegi z∏ocone
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x⌧ x� 4

Paterka, lata 30-te XX w.59
Niemcy, Rosenthal, wz. Moliere
porcelana bia∏a, Êrednica 20 cm, 
dekoracja kwiatowa, 
z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 400 z∏

�500 z∏ x � x� x� 4

Ka∏amarz, pocz. XX w.48

mosiàdz, d∏. 34 cm, 
dekoracja plastyczna, 
brak szklanych wk∏adów
cena wywo∏awcza: 330 z∏

�450 z∏ x � x⌧ x� 2

Ka∏amarz, pocz. XX w.54

metal srebrzony, d∏. 35 cm, szer. 22 cm,
dekoracja secesyjna, 
dwa ka∏amarze ze szklanymi wk∏adami, 
widoczne przetarcia, uszkodzony szklany wk∏ad
Cena wywo∏awcza: 500 z∏

�900 z∏ x � x⌧ x� 3

Czajnik, pocz. XX w.60

�180 z∏ x � x⌧ x� 2

Sztuçce do ryb w etui, 1 po∏owa XX w.61

�600 z∏ x � x⌧ x� 4

Dzbanek do kawy, XX w.62

miedê, wys. 21 cm, dzbanek na 3 nó˝kach z ràczkà
cena wywo∏awcza: 100 z∏
�180 z∏ x � x⌧ x� 4

Podgrzewacz do jajek, pocz. XX w. 55
metal srebrzony, 
wys. 23 cm, 
na pokrywie 
dekoracja 
w postaci 
odlewu ptaka 
siedzàcego 
na gnieêdzie
cena 
wywo∏awcza: 
600 z∏

�1200 z∏ x � x⌧ x� 4

Zestaw na biurko, XX w.56

ka∏amarz i Êwiecznik, 
metal, szklany wk∏ad
cena wywo∏awcza: 40 z∏

�70 z∏ x � x⌧ x� 4

Ka∏amarz – piórnik skrzynkowy, pocz. XX w.49

drewno, szk∏o szlifowane, mosiàdz, d∏. 27 cm, szer. 16,5 cm,
wys. 10,5 cm skrzynka zamykana na kluczyk, dwa szklane
ka∏amarze
cena wywo∏awcza: 500 z∏

�800 z∏ x � x⌧ x� 4

Zestaw na biurko, XX w.50

ka∏amarz i listownik, 
marmit, elementy mosi´zne, d∏. 26 cm, 
szer. 16,5 cm
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�500 z∏ x � x⌧ x� 4

miedê, 
wysokoÊç 25 cm
wylew z klapkà,
reperowany
cena 
wywo∏awcza: 
100 z∏

Szwecja
ràczki srebrne pr.„830”, monogramy „M.A.P.”
cena wywo∏awcza: 300 z∏
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�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x� �150 z∏ x � x ⌧ x� 4 x� �100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Autor nieznany63

Widok miasta nad rzekà
akwaforta, 12 x 18,5 cm, 
sygn. o∏ówkiem, p.d.: „L.Dreme”, l.d.: „akwaforta”
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Leopold Lewicki (1906-1973)64

W ogrodzie,
1931 - 1935 r.
akwaforta, 
13 x 12,5 cm
w Êwietle p-p.
cena
wywo∏awcza:
300 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Leopold Lewicki (1906-1973)65
Odpoczynek,
1932 r.
akwaforta, 
13 x 12,5 cm 
w Êwietle
p-p, sygn.
o∏ówkiem,
cyrylicà p.d.: 
„L. Lewicki 32 r.”
cena
wywo∏awcza:
300 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Józef Hecht (1891-1952) 66

Ameryka
staloryt, 22 x 32 cm w Êwietle p-p, sygn. p.d.: „Joseph
Hecht”, l.d.: „14/40”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Józef Hecht (1891-1952) 67

Polowanie 
staloryt, 27 x 37,5 cm, 
sygn. p.d.: „Joseph Hecht”, l.d.: „14/40”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Józef Hecht (1891-1952) 68

Australia
staloryt, 25,5 x 36 cm w Êwietle p-p, sygn. p.d.: „Joseph
Hecht”, l.d.: „14/40”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pavel Hlavaty 69

Leda, 1989
akwaforta, 
18 x 18 cm,
sygn.
o∏ówkiem,
p.d.: „13/68
Pavel Hlavaty
1989”, 
po lewej:
„Leda 
z Labuti”
cena
wywo∏awcza:
80 z∏ 

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pavel Hlavaty 70

Fatum
akwaforta, 
19 x 19 cm, 
sygn.
o∏ówkiem, p.d.:
„22/68 
Pavel Hlavaty”
cena
wywo∏awcza:
80 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pavel Hlavaty71

Alegoria 
˝ycia
akwaforta, 
13 x 13 cm,
sygn.
o∏ówkiem, 
p.d.: „Pavel
Hlavaty”
cena
wywo∏awcza:
80 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Maria Hiszpaƒska - Neuman (1917-1980)72

Uliczka – Nowa Ruda I
drzeworyt, 
18 x 12,5 cm,
sygn. o∏ówkiem u do∏u:

„M.Hiszpaƒska
Neuman. Nowa Ruda I.
23/43 1952 4.”
cena wywo∏awcza:
50 z∏

Aleksy Krawczenko 73

Koncert
drzeworyt, 
13 x 8,2 cm, 
sygn. l.d.: „Grafika”,
rocznik III, zeszyt 5, 
p.d.: „Drzeworyt Aleksego
Krawczenki”
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Bogna Krasnod´bska-Gardowska (1900-1986)74
Âwi´ta Barbara
drzeworyt, 23,5 
x 14,5 cm, sygn. pod
spodem: „Âwi´ta
Barbara/ odb. z
klocka oryginalnego/
Rys. i ryt. Bogna
Krasnod´bska-
-Gardowska; l.d.:
„Drukarnia
M.Drabczyƒskiego”,
p.d.: „T∏oczy∏
St.Korzeniowski”
cena wywo∏awcza:
50 z∏
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Leon Wyczó∏kowski (1852-1936)75

Chryzantemy
akwarela na papierze, 
60,6 x 43 cm, 
sygn. o∏ówkiem 
p.d.: „L.Wyczó∏kowski”, 
na odwrocie ekspertyza 
dr. Tadeusz Dobrowolskiego, 
Kraków 1942 r.
cena wywo∏awcza: 15 000 z∏

�20 000 z∏ x � x � x� x� 3 x�

Stanis∏aw Szreniawa-Rzecki (1888-1972)77

Franczkowski w mleczarni
litografia, 16,5 x 26,5 cm, sygn. u do∏u: „Sz.Rzecz.”
Autolitografia pochodzi z „Teki Melpomeny”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Stanis∏aw Szreniawa-Rzecki (1888-1972)76

Profil kobiety
litografia, 
10,5 x 7,4 cm, sygn. 
Autolitografia 
pochodzi 
z „Teki Melpomeny”
wydanej w Krakowie, 
5 czerwca 1904 roku
pod kierunkiem 
St. Szreniawy-
Rzeckiego w litografii
A. Pruszyƒskiego.
cena wywo∏awcza:
50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Karol Frycz (1877-1963)78 

Dwie postacie
litografia, 
33,5 x 30 cm, 
sygn. p.d.: „FK”,
uszkodzenia papieru.
Autolitografia
pochodzi 
z „Teki Melpomeny” 
cena wywo∏awcza:
200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Karol Frycz (1877-1963)79 

„Wesele Figara” – portret
Wojnowskiej
litografia, 41 x 25,5 cm, 
sygn. p.d.: „FK”
Autolitografia pochodzi 
z „Teki Melpomeny” 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Stanis∏aw Szreniawa-Rzecki (1888-1972) 80

Dama i d˝entelmen
litografia, 38,5 x 41 cm, sygn. po lewej: „Sz.R.”
Autolitografia pochodzi z „Teki Melpomeny” 
cena wywo∏awcza: 200 z∏
�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Karol Frycz (1877-1963)81 

Eros i Psyche
litografia, 32 x 29
cm, sygn. p.d.: „KF”
Autolitografia
pochodzi 
z „Teki Melpomeny”
cena wywo∏awcza:
200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 2 x�

W∏odzimierz Bystrzyƒski (Sobies∏aw)82

Emerytura
litografia, 35 x 29 cm,
sygn. p.d.: „Rys.
Sobies∏aw”
Autolitografia
pochodzi z „Teki
Melpomeny” 
cena wywo∏awcza:
200 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

W∏adimir Burliuk (1886-1917)83

�300 z∏ x � x ⌧ x� x� 4 x�

M´˝czyzna w meloniku i kwiat
litografia na szarym papierze, 12 x 14 cm 
Pochodzi z almanachu futurystycznego "Sadok sudej" (Sadê
s´dziów), nr 2, Petersburg 1913. "Potwierdzenie autorstwa"
przez Janusza Zagrodzkiego (z 12 XII 1989 r. )
cena wywo∏awcza: 200 z∏
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Kopia, XX w.93 

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

wed∏ug nieznanego artysty XVII w. 
Kobiety i ryby
19,5 x 29 cm
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Hischige84

¸odzie na tle gór
drzeworyt japoƒski, 
33,7 x 22,3 cm
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Toyokuni III Kunisada85 

Gejsze
drzeworyt japoƒski, 
35,5 x 25 cm
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Toyokuni II Kunisada Utagawa (1786-1865)86

Trzech m´˝czyzn i kobieta
drzeworyt japoƒski, 35 x 48,9 cm (dyptych), 
stempel cenzora 1855 cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Ishiyusai Kuniyoshi88

Scena u krawca
drzeworyt japoƒski, 35 x 48,9 cm (dyptych), stempel cenzora
przed 1842
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Ishiyusai Kuniyoshi89 

Dwie osoby z dzieckiem
drzeworyt japoƒski, 35 x 48 cm (dyptych)
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Autor nierozpoznany91 

Zbójcy
drzeworyt japoƒski,
38,4 x 76, 2 cm
(tryptyk),
kwatery osobno
oprawione
cena wywo∏awcza:
1 200 z∏

�1800 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Kunisada90

Dwaj m´˝czyêni palàcy fajki
drzeworyt japoƒski, 35,4 x 51 cm (dyptych)
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Kunisada87

Zbójcy
drzeworyt japoƒski, 35 x 24 cm (tryptyk)
cena wywo∏awcza: 1 200 z∏

�1800 z∏ x � x ⌧ x� 4x�

Kopia, XX w.92

wed∏ug Tosa Mitsuoki (1617-1691)
Haftujàce kobiety
29,5 x 19 cm
cena wywo∏awcza: 400 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�
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Komplet Êniadaniowy, XX w95

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3

Komplet Êniadaniowy, XX w.97 

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Komplet Êniadaniowy, XX w.100

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Wazonik, pocz. XX w.99 

Austria, 
Witwe Loetz
szk∏o p∏atkowe,
iryzowane
dwustopniowo, 
wys. 11 cm 
cena wywo∏awcza:
1000 z∏

�1500 z∏ x � x � x� 4 

Wazon, 1 po∏owa XX w.94
Austria, Witwe Loetz
szk∏o zielone, 
iryzowane, 
wys. 28 cm, 
dekoracja na ciep∏o 
ze szklanych nitek
cena wywo∏awcza:
1000 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Figurka „Kogut”, XX w.96

Wazon, lata 60-te XX w.98

Finlandia, Tapio Wirkkala
szk∏o mro˝one, wys. 21 cm, nieregularny falisty kszta∏t
cena wywo∏awcza: 600 z∏

�900 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana podszkliwnie kobaltem
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Kieliszki do wina (6 szt.), XX w.101

bursztynowe szk∏o r´cznie malowane, wys. 14 cm 
cena wywo∏awcza: 450 z∏
�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Komplet Êniadaniowy, XX w.102

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Wazon103

Szk∏o mleczne,
wys. 39 cm, 
dekoracja malowana 
– krajobraz zimowy
cena wywo∏awcza: 
100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3 

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 

W∏ochy,
Wenecja,
Murano
szk∏o
bezbarwne 
i miodowe,
modelowane
na ciep∏o, 
wys. 31 cm,
nalepka
Murano
cena
wywo∏awcza:
350 z∏
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Niemcy,
Unterweissbach
porcelana, 
wys. 20 cm,
drobne
uszkodzenia
koronki
cena
wywo∏awcza:
300 z∏

Figurka „Baletnica”, 1 po∏owa XX w.104

�600 z∏ x � x ⌧ x� 2

Victoria
porcelana, dekoracja wyciskana w masie, kalka, brak
spodków cena wywo∏awcza: 50 z∏

Fili˝anki do herbaty (4 szt.), XX w.105

�80 z∏ x � x ⌧ x� 3

Niemcy, Rosenthal
porcelana, Êr. 19,4 cm, dekoracja kalkà, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 450 z∏

Talerzyki deserowe (7 szt.), 1928 r106

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana podszkliwnie kobaltem
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Komplet Êniadaniowy, XX w.116

�300 z∏ x � x ⌧ x� 3

Niemcy, MiÊnia
porcelana, dekoracja malowana podszkliwnie kobaltem
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Komplet Êniadaniowy, XX w.117

�300 z∏ x � x ⌧ x� 3

fajans, dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 150 z∏

Komplet deserowy (12 talerzy i patera), XX w.110

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Niemcy,
Drezno
porcelana,
wys. 9 cm,
dekoracja
r´cznie
malowana,
z∏ocenia
cena
wywo∏awcza:
150 z∏

Paterka – koszyczek, 1 po∏. XX w.111

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Figurka „Taƒczàce baletnice”, po∏owa XX w107

�300 z∏ x � x ⌧ x� 2 

Niemcy, Thomas, Bawaria
porcelana kremowa, 8 x 12 cm., 
bogato z∏ocona
cena wywo∏awcza: 175 z∏

Bombonierka108

�250 z∏ x � x � x� 4 

Niemcy, Rosenthal 
porcelana kremowa, 21 x 12 cm,
z∏ocona
cena wywo∏awcza: 720 z∏

Wazka, 1943-48109

�900 z∏ x � x � x� 4 

Niemcy, Hutschenreuther
bia∏a porcelana, Êrednica 12 cm, wzór kwiatowy
cena wywo∏awcza: 30 z∏

Bulionówka113

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Niemcy, Hutschenreuther
bia∏a porcelana, Êrednica 12 cm, wzór kwiatowy
cena wywo∏awcza: 30 z∏

Bulionówka114

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Niemcy, 
Volksted -
Rudolstadt
porcelana, 
wys. 13 cm,
r´cznie
malowana,
detal z∏ocony,
jednej figurce 
brak d∏oni
cena
wywo∏awcza:
200 z∏

Figurka „M∏oda para”, XX w.112

�300 z∏ x � x ⌧ x� 0

Niemcy
porcelana, 
wys. 20,5 cm 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Figurka „Baletnica”, XX w.115

�300 z∏ x � x ⌧ x� 3 

Niemcy,
Unterweissbach
porcelana,
wys. 15,5 cm
malowana
podszkliwnie,
drobne
uszkodzenia
spódnic
cena
wywo∏awcza:
150 z∏
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Pijàcy wino, ok. 1920
rysunek o∏ówkiem, 20,8 x 13,4 cm
Na odwrocie szkic sylwety ludzkiej na tle arkadowej 
bramy. Zapewne kartka ze szkicownika – szkic do obrazu
„Pijàcy wino”.
cena wywo∏awcza: 2 000 z∏

Eugeniusz Zak (1884-1926)118
Dwa szkice 
do portretu
m´skiego, 1945
o∏ówek, 14,8 x x11,7
cm, sygn.l.d.: „1945 /
H.Sta˝ewski”
na odwrocie
dedykacja odautorska
cena wywo∏awcza:
200 z∏

Henryk Sta˝ewski (1894-1988)119

�500 z∏ x � x ⌧ x� 3x�

Szkic z Normandii
o∏ówek na papierze, 22 x 34,7 cm
cena wywo∏awcza: 3 000 z∏

Tadeusz Makowski (1882-1932)120

�4 000 z∏ x � x � x� 4 x�

Trzy gracje
kredka na papierze, 22,5 x 17 cm, 
na odwrocie naklejka Fundacji im. Tadeusza Kulisiewicza,
Warszawa
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Tadeusz Kulisiewicz (1899-1988)124

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4x�

Gniew Boga
miedzioryt, 28,5 x 19 cm, sygn. na p∏ycie 
l.d.: „Anthoine Charon inventor. Thomas de Leu.scupl.”
cena wywo∏awcza: 150 z∏

Thomas de Leu (czynny w latach 1576-1614)125

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pejza˝ z chatami
o∏ówek na papierze, 20,5 x 29 cm, sygn. p.d.: „J.Strza∏ecki”
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Janusz Strza∏ecki (1902-1983)121

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Podwórko w kamienicy Fukierów
akwaforta na papierze, 24,5 x 32 cm, 
sygn. o∏ówkiem l.d.: „Zofia Stankiewicz”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Zofia Stankiewicz (1862-1955)122

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x��40 00 z∏ x � x ⌧ x� x� 4 x�

Widok na Plac Zamkowy w Warszawie
akwarela, o∏ówek na papierze, 16 x 19,5 cm 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Autor nieznany (1 po∏owa XX w.)123

�100 z∏ x � x ⌧ x� 3x�

Amalfi, 1967
czarny flamaster, akwarela na papierze ze znakiem
wodnym „Raffaello”, 24 x 34 cm, sygn. l.d.: „T.R.1967.
AMALFI”, nad sygnaturà gmerk artystki, 
na odwrocie: „Na wystaw´ ZPAP 01/68 Amalfi No 88”
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Teresa Roszkowska (1904-1992)126

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�
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W saloniku (Kompozycja I)
olej na tekturze, 26,5 x 35,5 cm, sygn. p.d.:
„J.Muszkietowa”, na odwrocie naklejka wystawowa
Istytutu Propagandy Sztuki z informacjami o obrazie
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Janina Sussle-Muszkietowa (1903-1956)128

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Janusz Mulak (ur. 1939)130

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Kamienna twarz
technika w∏asna, 58 x 44 cm, sygn. l.d. czarnym flamastrem:
„Beksiƒski 98” 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Zdzis∏aw Beksiƒski (ur. 1929)131

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Portret we wn´trzu, 1929
gwasz na papierze, 34,3 x 25,7 cm, sygn. l.d.: „M. S-29” 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Margit Sielska-Reich (1903-1980)132

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Juliusz Studnicki (1899-1976)133

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Martwa natura z misiem, 1999
olej na p∏ótnie, 99 x 72 cm, 
sygn. p.d.: „A.Bereênicka – Kalkowska 99 r.” 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Anna Bereênicka - Kalkowksa (ur. 1964)134

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Smutny Pierott
akwarela na papierze, 27,4 x 18,5 cm,
sygn. l.d.: „Lidia Ma∏yszko-Ramik” 

cena wywo∏awcza: 100 z∏

Lidia Ma∏yszko-Ramik (ur. 1946)135

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Radwan Pàkowski (ur. 1932)127

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Feliks Jab∏czyƒski (1865-1928)129

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Colosseum, 1905
gwasz na papierze, 31,8 x 43,9 cm, sygn. l.d.: „F.Jab∏czyƒski
Rzym Colosseum 05” 
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Kompozycja abstrakcyjna, 1996
akryl na p∏ótnie, 70,3 x 39,5 cm, sygn. „Mulak”, 
na odwrocie napis: „Janusz Mulak /„Kompozycja”/ 70 x 40 /
mix techn. 1996” 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Na poczàtku, 1984
akryl na p∏ótnie, 81 x 100 cm, sygn. p.g.: „RP/84”
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Kaskader
gwasz na papierze, 46,3 x 30 cm, sygn. p.g.: „J.Studnicki”
cena wywo∏awcza: 900 z∏
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Suszenie sieci rybackich, 1937 r.
gwasz na papierze, 22 x 30 cm, sygn. p.d.: „MS-37”
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Margit Sielska (1903-1980)141

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Smutne Âwi´to
olej na p∏ycie, 32 x 47 cm, sygn. na drugiej stronie flamastrem:
„Smutne Êwi´to i 1960 r / Kochanemu Juliuszowi / 6-III-1960
Helena Walicka / który kocha malarstwo”
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Helena Walicka 142

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Wiejski pejza˝
olej na p∏ótnie, 22 x 34 cm, sygn. p.d.: „L.Lecleuse”
cena wywo∏awcza: 1 500 z∏

L. Lecluse143

�2000 z∏ x � x � x� 3 x�

Pejza˝ wiosenny
olej na p∏ótnie, 46,5 x 61 cm, sygn. l.d.: „Henryk /
Krzy˝anowski 1936”, na odwrocie na kroÊnie dwukrotnie
napisane cyrylicà nazwisko autora
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Henryk Krzy˝anowski (1890-1960)140

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pejza˝ z koÊcio∏em
olej na p∏ótnie, 44 x 55 cm, sygn. l.d.: „W.Na∏´cz” 
cena wywo∏awcza: 2 200 z∏

W∏odzimierz Na∏´cz (1865-1946)138

�3000 z∏ x � x � x� 4 x�

Pejza˝ z saniami
gwasz i akwarela na tekturze, 32,3 x 66 cm, sygn. p.d.: „JFa∏at Polesie”
Ekspertyzy.
cena wywo∏awcza: 20 000 z∏

Julian Fa∏at (1853-1929)136

�24 000 z∏ x � x � x � x� 4 x�

Zygmunt Rozwadowski (1870-1950)
Trojka
olej na tekturze, 16 x 38 cm, l.d.: „Rozwadowski”
cena wywo∏awcza: 3 000 z∏

Zygmunt Rozwadowski (1870-1950)139

�5000 z∏ x � x � x� 3 x�

Rybacy, 1834 r.
akwarela, o∏ówek na papierze, 28,6 x 29,7 cm,
sygn. o∏ówkiem p.d.:„C.Grabau/34”
cena wywo∏awcza: 2 500 z∏

Christian Grabau (1810-1874)137

�3000 z∏ x � x � x� 4 x�
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Topole nad wodà o zachodzie s∏oƒca, 1912
olej na p∏ótnie dublowanym, 70 x 50 cm, l.d.: „Adam
Pe∏czyƒski (19) 12”, cena wywo∏awcza: 3 000 z∏

Adam Pe∏czyƒski (1865 – po 1926)151

�5000 z∏ x � x ⌧ x� 4

Zaprz´g, 1933
olej na p∏ótnie, 55,5 x 94,5 cm, sygn. p.d.: „Sich 33” 
cena wywo∏awcza: 12 000 z∏

Kazimierz Sichulski (1879-1942)145

�16 000 z∏ x � x � x� 3 x�
Dom K.A.Korowina
olej na tekturze, 34 x 25 cm, 
na odwrocie cyrylicà nazwisko autora oraz tytu∏
cena wywo∏awcza: 2 500 z∏

Leonid Gerasimov (1914-1977)144

�3500 z∏ x � x � x� 4x�

Leon Wyczó∏kowski (1852-1936)149

�2000 z∏ x � x � x� 4 x�

Martwa natura z kwiatami
akwarela na papierze, 38 x 33,8 cm, 
sygn. l.d.: „Maria Blomberg 1939”
cena wywo∏awcza: 1 200 z∏

Maria Blomberg-Mrozowska (1883-1956)150

�1600 z∏ x � x � x� 4 x�

˚niwa
olej na tekturze, 19 x 32 cm, na ramie nalepka wystawowa 
z tytu∏em pisanym cyrylicà oraz datà 1970 r.; na odwrocie
o∏ówkiem, cyrylicà „Gierasimow”
cena wywo∏awcza: 2500 z∏

Leonid Gerasimov (1914-1977)146

�4000 z∏ x� x � x� 4 x�

Âpiàca rusa∏ka
olej na p∏ótnie, 73 x 122 cm, p.d.: „St. Radziejowski”, na
odwrocie napis: „St. Radziejowski Âpiàca rusa∏ka”, na kroÊnie
nalepka wystawowa TPSP w Krakowie
cena wywo∏awcza: 2000 z∏

Stanis∏aw  Radziejowski (1863-1950)147

�4000 z∏ x � x ⌧ x� 3

U∏an i dziewczyna
olej na tekturze, 34 x 50 cm, na odwrocie skasowane piecz´cie
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Autor nieznany, XX w.148

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Drzewo
litografia na papierze, 33 x 48 cm, sygn. o∏ówkiem p.d.: „LWycz”
cena wywo∏awcza: 1 500 z∏
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Pejza˝ leÊny
olej na p∏ótnie, 73 x 92 cm, sygn. l.d.: „K.Mackiewicz”
cena wywo∏awcza: 6 000 z∏

Konstanty Mackiewicz (1894-1985)152

�8000 z∏ x � x � x� 4x�

Bia∏e ró˝e
olej na p∏ótnie, 
65 x 60 cm,
sygn. l.d.:
„A.Patryarcha”
cena
wywo∏awcza:
100 z∏

Anna Patryarcha - Szeja (ur. 1950)158

�200 z∏ x � x ⌧ x� 0 x�

Kwiaty 
w fioletowym
wazonie
olej na p∏ótnie,
35 x 30 cm,
sygn. p.d.:
„A.Patryarcha"
cena
wywo∏awcza:
200 z∏

Anna Patryarcha - Szeja (ur. 1950)159

�400 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Kwiaty
olej na sklejce,
w owalu: 
48 x 38 cm,
sygn. u do∏u:
„Niewiadomski
1906”
cena
wywo∏awcza:
1000 z∏

Autor nieznany (XX w.)155

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 2 x�

Konwalie 
w biedemeierowskim
bukiecie
olej na sklejce, 
23 x 17,5 cm, 
sygn. l.d.:
„Piramowicz.”
cena wywo∏awcza:
800 z∏

Zofia Piramowicz (1880-1958)156

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pejza˝ wieczorny
olej na p∏ótnie, 60 x 75,5 cm, sygn. l.d.: „M.Durschke”
cena wywo∏awcza: 1 800 z∏

Max Dürschke (1875-?)153

�2500 z∏ x � x � x� 4 x�

Bukiet kwiatów
olej na sklejce, 38 x 29 cm, sygn. p.d.: „Piramowicz”
cena wywo∏awcza: 2 500 z∏

Zofia Piramowicz (1880-1958)154

�4000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Tyczki grochu
akwarela, 35 x 25 cm, sygn. l.d.: „E.Â 1938”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Ewa Âliwiƒska (1909-1976)157

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�
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Lirnik
olej na sklejce, 32 x 27 cm, sygn. po lewej: „T.Axentowicz”
cena wywo∏awcza: 7 000 z∏

Teodor Axentowicz (1859-1938)161

�10 000 z∏ x � x � x� 4x�

Portret Lwa To∏stoja
olej na p∏ótnie, 74 x 54 cm
cena wywo∏awcza: 1 500 z∏

Autor nieznany, pocz. XX w.160

�2000 z∏ x � x � x� 3 x�

Portret
m´˝czyzny
gwasz na kartonie,
33 x 27,5 cm,
sygn. l.d.
nieczytelna
cena
wywo∏awcza:
1000 z∏

Autor nieznany, XX w.162

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Âw. Filomena, ok. 1860 r.
olej na p∏ótnie, 43,5 x 34,5 cm, po konserwacji
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Autor nieznany, XIX w.163

�800 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Kobiety przy studni
olej na p∏ótnie, 15 x 29 cm, 
sygn. cyrylicà l.d.: „Sielski R"
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Roman Stefan Sielski (1903-1990)164

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Bawiàce si´ dzieci
olej na p∏ótnie, 86 x 97 cm
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Autor nieznany, XX w.165

�200 z∏ x � x ⌧ x� 1 x�
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Dania, Bing & Grandhal
porcelana, wys. 13,7 cm  
cena wywo∏awcza: 600 z∏

Figurka „S∏oƒ”, XX w.166

�900 z∏ x � x � x� 4

Niemcy
porcelana, 
wys. 18,3 cm  
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Figurka „Bukieciarka”, 1 po∏. XX w.167

�450 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, Bavaria
porcelana, 36 x 42 cm, 
cena wywo∏awcza: 2 700 z∏

Figurka „G∏uszec”168

�3200 z∏ x � x � x� 4

porcelana malowana
podszkliwnie, 
wys. 23 cm  
cena wywo∏awcza:
300 z∏

Figurka „Kobieta siedzàca na kamieniu”, XX w.169

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, Volksted
porcelana malowana
podszkliwnie, 
wys. 22 cm,
drobne uszkodzenia koronki
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Figurka „Baletnica”, po∏owa XX w. 170

�200 z∏ x � x ⌧ x� 1

Niemcy, MiÊnia
porcelana bia∏a, wysokoÊç 40 cm 
cena wywo∏awcza: 2 900 z∏

Figura „Mewa”171

�3500 z∏ x � x � x� 4

Niemcy, Rosenthal
porcelana malowana,
wys. 15 cm, 
po konserwacji  
cena wywo∏awcza: 
400 z∏

Figurka „Ptaszek”, 1948 r.172

�700 z∏ x � x � x� 3

Niemcy, Volksted
porcelana malowana
podszkliwnie, 
wys. 12,5 cm, 
drobne uszkodzenia
spódnicy
cena wywo∏awcza:
50 z∏

Figurka „Baletnica”, po∏owa XX w.173

�150 z∏ x � x ⌧ x� 1

Niemcy, 
porcelana, 23 x 33 cm, 
cena wywo∏awcza: 310 z∏

Figura „Sokó∏a i go∏àb”174

�400 z∏ x � x � x� 4

Japonia
koÊç morsa, wys. 2,5 cm
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Netsuke „Para psów”, XIX w.175

�800 z∏ x � x � x� 4

Niemcy, Volksted
porcelana, 
wys. 11,5 cm 
malowana podszkliwnie, 
drobne uszkodzenia spódnicy
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Figurka „Baletnica”, po∏owa XX w.176

�150 z∏ x � x ⌧ x� 1

Niemcy, Rosenthal
porcelana bia∏a, 
8 x 12 cm, dekowacja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 350 z∏

Fili˝anka177

Czarka na stopie, 1928178

�400 z∏ x � x � x� 4

Niemcy, Edelstein
porcelana bia∏a, 
Êrednica 8 cm, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 60 z∏

�80 z∏ x � x ⌧ x� 4
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Serwis do herbaty (15 szt.), 1940182

Niemcy, Rosenthal, wz. Parsival
porcelana kremowa, na 6 osób, 
dekoracja reliefowa, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 2 000 z∏

�2500 z∏ x � x � x� 4

Fili˝anka do herbaty185

porcelana bia∏a, 
dekoracja niebieskie pawie
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4

Bomboniera183

Thomas
porcelana kremowa, Êrednica 16 cm, 
dekoracja kwiatowa, wytarte z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 3

Fili˝anka do herbaty186

porcelana bia∏a, 
dekoracja niebieskie pawie
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Komplet Êniadaniowy, XX w.184

Niemcy
w typie Êlàskim (secesyjny)
porcelana bia∏a, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 150 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Cukiernica, 1930187

Niemcy, Rosenthal
porcelana kremowa, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 350 z∏

�400 z∏ x � x � x� 4

Talerzyki deserowe (6 szt.), po 1936191

Niemcy, Rosenthal
porcelana, 
cena wywo∏awcza: 240 z∏

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4

Komplet Êniadaniowy, po 1905194

Niemcy, Schwarzenhammer
porcelana kremowa, dekoracja kwiatowa, 
z∏ocone brzegi
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Dzbanek192

Polska, åmielów
porcelana, wysokoÊç 21 cm, 
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Paterka195

Niemcy, Rosenthal, wz. Moliere
porcelana bia∏a, Êrednica 21 cm, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 350 z∏

�400 z∏ x � x � x� 4

Komplet Êniadaniowy193

Niemcy, Kahla
porcelana kremowa, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4

Komplet Êniadaniowy, po 1925196

Niemcy, Waldershof
porcelana kremowa, dekoracja niebieskie kwiaty
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4

Szwecja, Gustafsberg
porcelana, Êr. 25,5 cm, dekoracja drukowana
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Dwa talerze obiadowe, pocz. XX w.179

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Anglia, Johnson Bros
fajans szkliwiony, Êr. 27,5 cm, z∏ocenia
cena wywo∏awcza: 30 z∏

Talerz, XX w.180

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, KPM
porcelana, Êr. 24,5 cm,  
dekoracja kobaltowa, podszkliwna, wzór cebulowy
cena wywo∏awcza: 30 z∏

Talerz g∏´boki, 1 po∏owa XX w.181

�50 z∏ x � x ⌧ x� 3

Kamionka szkliwiona,
talerze Êr. 19,5 cm, pó∏misek Êr. 20 cm, patera Êr. 35,5 cm  
cena wywo∏awcza: 200 z∏

188

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

Anglia
porcelana, dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Fili˝anki do kawy (12 szt.), XX w.189

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, Rosenthal
porcelana, Êr. talerza: 19,5 cm; patery: 30,5 cm, 
dekoracja kalkà, z∏ocenia 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Talerze deserowe (6 szt.), patera, 1937 r.190

�600 z∏ x � x � x� 4

Komplet deserowy (14 szt.), XX w.
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�180 x �2 �600 x �4 �180 x �4

oprawa srebrna, w∏osie natural 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Szczotka, pocz. XX w.200

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Szwecja
srebro, 
d∏. 31,5 cm,
waga: 347 gr
dekoracja 
na ko∏nierzu
motywem
kwiatowym,
na odwrocie
grawerowana
dedykacja
cena
wywo∏awcza:
900 z∏

Patera, pocz. XX w.197

�1300 z∏ x � x � x� 4

Szwecja
srebro 
pr. „800”,
dekoracja
repusowana,
wys. 13,5
cm, wzory
kwiatowe
cena
wywo∏awcza:
1 500 z∏ 

Cukiernica szkatu∏kowa, pocz. XX w.198

�2000 z∏ x � x � x� 4

metal srebrzony, d∏. 61 cm, 
w lustrze dekoracja grawerowana
cena wywo∏awcza: 600 z∏

Taca, pocz. XX w.199

�1000 z∏ x � x � x� 4

Szklaneczka210

Niemcy
srebro, pr. 800, grawerowana gwiazda Dawida,
w etui
cena wywo∏awcza: 350 z∏

�400 z∏ x � x � x� 4

Dzban211

metal w typie cyny, 
wysokoÊç 36 cm, 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�80 z∏ x � x ⌧ x� 4

Patera212

metal w typie cyny, 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�80 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy
dwie szczotki i lusterko, oprawa srebrna pr. „830”, 
naturalne w∏osie, cena wywo∏awcza: 300 z∏

Komplet toaletowy, I po∏owa XX w.207

�450 z∏ x � x ⌧ x� 4

Polska
srebro pr. „3”, 
d∏ 4,5 cm, 
waga 23,5 g,
dekoracja
giloszowana
cena
wywo∏awcza: 
200 z∏

Etui na zapa∏ki, 20-lecie mi´dzywojenne208

�350 z∏ x � x � x� 4

Szwecja, Kopenhaga, Theodor Grun
srebro pr. „800”, wys. 8 cm  
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Sosjerka, 1939209

�360 z∏ x � x � x� 4

Szczotka, pocz. XX w.201

oprawa srebrna, 
w∏osie naturalne 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�80 z∏ x � x ⌧ x� 4

Buteleczka pod∏u˝na, pocz. XX w.202

szk∏o szlifowane fasetowo, 
nakr´tka srebrna 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Para buteleczek na perfumy, pocz. XX w.203

szk∏o szlifowane fasetowo,
nakr´tka srebrna 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

S∏oiczek, pocz. XX w.204

szk∏o szlifowane fasetowo, 
nakr´tka srebrna 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Uchwyt grzebienia, penceta, obcinacz, pocz. XX w.205

uchwyty srebro, metal
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Walizka do przyborów toaletowych, pocz. XX w.206

skóra, wn´trze wyÊcie∏ane jedwabiem, 
z przegródkami na przybory toaletowe
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4
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Szwecja
srebro pr. „830”,
d∏. 10,2 cm
ràczki zdobione
motywem
go∏´bia,
jedna ∏y˝eczka
z od∏amanà
ràczkà
cena
wywo∏awcza:
200  z∏

¸y˝eczki (12 szt. w etui), XX w.213

�350 z∏ x � x ⌧ x� 3

Szwecja
srebro pr. „830”, d∏.∏yzeczki 10 cm, ràczki a˝urowe 
z motywem floralnym
cena wywo∏awcza: 200 z∏

¸y˝eczki (12 szt. w etui), XX w.214

�350 z∏ x � x ⌧ x� 2

Niemcy
srebrne trzonki pr. „800”, rogowe czerpaki
cena wywo∏awcza: 150 z∏

Komplet sztuçców sa∏atkowych, pocz. XX w.215

�300 z∏ x � x ⌧ x� 3

Szwecja
uchwyty pr. „830”, d∏.no˝a 32 cm, d∏.widelca 27 cm,
na ràczkach monogramy „I.S.”
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Sztuçce pó∏miskowe do mí s (nó  ̋i widelec),XX w.216

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Szwecja, Harnosand
srebro pr. „800”, waga: 211 gr, 
ràczka zdobiona motywem muszli
cena wywo∏awcza: 250 z∏

¸y˝ka wazowa, 1865 r.217

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

Anglia
metal srebrzony
cena wywo∏awcza: 30 z∏

¸y˝ka pólmiskowa, XX w.218

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal srebrzony,
Êr. 14 cm 
cena
wywo∏awcza:
20 z∏

Podstawka pod butelk´, XX w.219

�35 z∏ x � x ⌧ x� 3

metal srebrzony, 
wys. 9,5 cm, Êred. 22 cm  
cena wywo∏awcza: 90 z∏

Patera na nó˝ce, po∏owa XX w.220

�120 z∏ x � x � x� 4

metal, 30 x 21 cm, na czterech, gi´tych nó˝kach, 
pod spodem naczynie na naft´ 
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Podgrzewacz, pocz. XX w.221

�150 z∏ x � x ⌧ x� 3

Rosja
srebro, pr. „84”, 3 sztuki + jedna nasadka, 
nasadki srebrne, ostrza metalowe 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Sztuçce do przystawek, pocz. XX w.222

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3

Niemcy
trzonki srebrne pr. „800”, ostrza metalowe, 5 no˝y, 5 ∏y˝ek,
5 widelców, na trzonkach grawerowana litera „M” 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Sztuçce obiadowe, I po∏owa XX w.223

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, WMF
metal srebrzony 
cena wywo∏awcza:
30 z∏

Widelce do ryb (3 szt.), XX w.224

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4
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Kompozycja, 1959-1960
olej na p∏ótnie 98 x 68,5 cm, na odwrocie dedykacja:
„Józkowi na pami´ç lat b∏´kitnych 59-60 Wojtek”

Awangardowy malarz i grafik. Studiowa∏ w ASP 
w Warszawie u F.Kowarskiego. Zniech´cony do socrealizmu
zwróci∏ si´ w stron´ plakatu i grafiki, potem szuka∏ w∏asnej
formu∏y plastycznej. W 1958 w zaczà∏ malowaç pulsujàce
barwami abstrakcyjne obrazy, dajàce wra˝enie ruchu. Od
1962 mieszka w USA, gdzie eksperymenty abstrakcjonisty
∏àczy z bliskim hiperrealizmowi malarstwem figuratywnym.
cena wywo∏awcza: 18 000 z∏

Wojciech Fangor (ur. 1922)226

�25 000 z∏ x � x � x�

Anio∏y, 1960 r.
tusz, gwasz 
na kartonie, 
34,5 x 24,5 cm, 
sygn. l.d.: 
„Z. Lachur 60”
cena wywo∏awcza:
300 z∏

Zdzis∏aw Lachur (ur. 1923)229

�600 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Portret kobiety
akwarela na papierze,
56 x 44,5 cm 
cena wywo∏awcza:
300 z∏

Autor nieznany, XX w.227

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Cztery postacie
olej na p∏ótnie, 116 x 116 cm 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Autor nieznany228

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Portret Wstr´tnego Pryszczatego Kocura, 1999
olej na p∏ótnie, 79,5 x 70 cm, sygn. p.d.: litera „K” 
w kwadracie '99, l.d.: „Portret wstr´tnego pryszczatego
kocura”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Krzysztof Iwin (ur. 1974)231

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Kompozycja
technika w∏asna, 50 x 60 cm 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Józef Robakowski (ur. 1939)230

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

˚aglowce w porcie
olej na p∏ótnie 49,8 x 65 cm, p.d.: „Âwierzy” 
Urodzi∏ si´ w 1931 r. w Katowicach. Wspó∏twórca „Polskiej Szko∏y Plakatu”. W 1952 r. ukoƒczy∏ fili´ krakowskiej ASP w Kato-
wicach na Wydziale Grafiki. Uprawia poza plakatem grafik´ projektowà, ilustracj´ ksià˝kowà, scenografi´ i wystawiennictwo.
cena wywo∏awcza: 14 000 z∏

Waldemar Âwierzy (ur.1931)225

�20 000 z∏ x � x � x� x�

ciàg dalszy ofert na stronie 31



Rys 1. Znak miejski
Wroc∏awia u˝ywany 

u schy∏ku XVI w. 
do cechowania srebra 

próby 14-∏utowej.

2513 GRUDNIA 2003 � VARIA

desa unicum gradowski

Oznaczenia próby
na starych srebrach

MICHA¸ GRADOWSKI

G dy dziÊ kolekcjoner bierze do r´ki stare
srebro, to w pierwszej kolejnoÊci patrzy
jakimi znakami oznaczono jego prób´.

Czy˝by próba srebra w zabytkowych obiektach
mia∏a dziÊ dla nas jakiekolwiek znaczenie? Nie.
Nie chodzi nam przecie˝ o prób´ lecz o sposób jej
oznakowania, bowiem znaki probiercze wybite
na obiekcie informujà nas o tym kto, gdzie i kie-
dy obiekt ten wykona∏. Przyjrzyjmy si´ wi´c spra-
wie z bliska, zaczynajàc jednak od odpowiedzi na
najprostsze pytania.

Co to jest próba?

Czyste srebro (zwane w j´zyku warsztatowym
„fajnem”) jest metalem tak mi´kkim, ˝e nie na-
daje si´ do produkcji – wykonane z takiego ma-
teria∏u wyroby zbyt ∏atwo by si´ odkszta∏ca∏y. Na-
tomiast ju˝ niewielka domieszka miedzi (ok. 20
%) daje stop twardy, powszechnie u˝ywany w
produkcji naczyƒ i bi˝uterii. I w∏aÊnie ten stosu-
nek wagowy srebra do domieszki (miedzi) nazy-
wamy próbà. 

Wypada tu zwróciç uwag´ na fakt, ze czerwo-
na z natury miedê domieszana w niewielkiej ilo-
Êci do srebra nie zabarwia tego stopu. Zachowu-
je on nadal swój srebrzysty kolor, co w konse-
kwencji uniemo˝liwia rozpoznanie „na oko” ile
miedzi do srebra domieszano*. A wiadomo ̋ e ce-
na obu tych metali zawsze by∏a zasadniczo ró˝-
na, nic wi´c dziwnego ˝e nabywca – zw∏aszcza
gdy w gr´ wchodzi∏y wyroby o wi´kszej wadze –
by∏ zainteresowany ile te˝ dostaje cennego srebra
a ile taniej miedzi. Wiedziano bowiem od dawna,
˝e zniszczony lub „niemodny” wyrób srebrny
mo˝na przetopiç i odzyskaç kosztowny surowiec
do wykonania nast´pnego wyrobu. TrudnoÊç w
rozpoznaniu wzajemnych proporcji cennego
kruszcu i taniej domieszki stwarza∏a pole do nad-
u˝yç i oszustw, co z kolei budzi∏o nieufnoÊç na-
bywców. Taki stan rzeczy stwarza∏ trudnoÊci ze
zbytem – nic wi´c dziwnego, ˝e wytwórcy szuka-
li sposobów zaradzenia tej sytuacji. Najprostszà
metodà by∏o pozyskanie zaufania klienta. 

Oznaczanie próby znakami miejskimi

Ju˝ w Êredniowieczu, a zw∏aszcza w wiekach
póêniejszych, cechy zrzeszajàce z∏otników na te-
renie poszczególnych miast og∏asza∏y wszem wo-
bec, ˝e tutejsi rzemieÊlnicy majà obowiàzek u˝y-
waç srebra wy∏àcznie takiej a nie innej próby i ˝e
cech prowadzi Êcis∏à kontrol´ nad ich produkcjà.
Kontrola ta w praktyce mia∏a dwojaki charakter.
Pierwotnie sprowadza∏a si´ do badania srebra za-
stanego u majstra na warsztacie, a w razie ujaw-
nienia z∏ej (zbyt niskiej) próby, przedmiot winien
byç zniszczony a rzemieÊlnik p∏aci∏ kar´. Recydy-
wistów usuwano z cechu co równa∏o si´ niemo˝-
noÊci uprawiania zawodu, a wi´c katastrofie ma-
terialnej.

Nowszà metodà kontroli, stosowanà we wielu
wa˝niejszych oÊrodkach z∏otniczych by∏o na∏o˝e-
nie na majstra obowiàzku wybicia na ka˝dym
wyrobie swego znaku imiennego, a nast´pnie
przed∏o˝enia wykoƒczonej ju˝ pracy probierzowi
cechowemu który wybija∏ na niej znak miejski.
Znak ten stanowi∏ piecz´ç gwarancyjnà jakoÊci
stopu i zgodnoÊci jego proporcji z obowiàzujàcy-
mi w danym mieÊcie przepisami. Tak ocechowa-
ny towar znacznie ∏atwiej znajdowa∏ nabywc´, a
majstrowie w du˝ych oÊrodkach z∏otniczych z
czasem dorabiali si´ znacznych fortun.

Zdarza∏o si´ jednak, ˝e przeró˝ne czynniki
ekonomiczne zmusza∏y rzemieÊlników do obni-
˝enia próby srebra, co pozwala∏o wprowadziç
na rynek przedmioty taƒsze. Aby jednak nie
straciç zaufania klienta trzeba by∏o te nowe,
gorsze wyroby oznaczyç innà cechà ni˝ ta, któ-
rej u˝ywano przy próbie wy˝szej. Dwie ró˝ne
cechy musia∏y byç te˝ w u˝yciu gdy w danym
mieÊcie dozwolono równolegle stosowaç w pro-
dukcji dwie ró˝ne próby srebra. Znakomità ilu-
stracjà takiego zjawiska sà znaki bite na sre-
brach wroc∏awskich. Poczàtkowo, kiedy z naka-
zu cechu przerabiano tam tylko srebro próby
14-∏utowej **, probierz wybija∏ na nim znak z
litera „W” stanowiàcà inicja∏ nazwy miasta (rys.
1). Kiedy zaÊ w roku 1677 cech dozwoli∏ u˝ywa-�
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nia próby gorszej – 12-∏utowej – zmieniono ce-
ch´, a w nowej umieszczono wyobra˝enie g∏o-
wy Êw. Jana na misie, god∏o zapo˝yczone z her-
bu miasta (rys. 2). Poniewa˝ jednak z czasem
niektórzy klienci domagali si´ wyrobów ze sre-
bra lepszej, 13-∏utowej próby (takiej jaka obo-
wiàzywa∏a w sàsiedniej Austrii), postanowiono
dla znakowania takich produktów u˝ywaç ce-
chy z g∏owa Êw. Jana opatrzonej dodatkowo
liczbà „13” (rys. 3).

Znaki miejskie u˝ywane w poszczególnych
oÊrodkach z∏otniczych by∏y ∏atwo rozpoznawal-
ne, bowiem ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà god∏ami.
God∏a te wywodzi∏y si´ najcz´Êciej z herbów
miast, niekiedy z inicja∏ów ich nazwy – co wi-
dzieliÊmy na przyk∏adzie Wroc∏awia, w wyjàtko-
wych tylko wypadkach korzystano z innych mo-
tywów. W tej sytuacji nie trudno dziÊ skojarzyç
napotkany znak z miastem w którym go wybito.
I co jeszcze dziÊ dla nas wa˝ne – znaki poszcze-
gólnych miast przy zachowaniu tego samego go-
d∏a zmienia∏y cz´sto swà form´ graficznà. Je˝eli
uda nam si´ poszczególne mutanty takiego zna-
ku u∏o˝yç w ciàg chronologiczny i ustaliç w ja-
kim czasie by∏y u˝ywane poszczególne odmiany

– uzyskamy znakomity klucz do datowania
obiektów wykonanych w danym oÊrodku. Jak z
tego widaç znaki na srebrze bite przed laty wy-
∏àcznie dla oznaczenia próby, dziÊ przynoszà
nam bezcenne informacje o miejscu i czasie po-
wstania obiektu. 

* Ju˝ w zamierzch∏ych czasach z∏otnicy potrafi-
li precyzyjnie okreÊliç zawartoÊç srebra w bada-
nym stopie, wymaga∏o to jednak skomplikowa-
nych czynnoÊci i odpowiedniego oprzyrzàdowa-
nia (m. in. mo˝liwoÊci stopienia metalu w tem-
peraturze ok. 1000 C). Na starych srebrach obok
znaków probierczych cz´sto spotykamy wyrytà
zygzakowatà lini´ d∏ugoÊci paru centymetrów –
potocznie zwanà „w´˝ykiem probierczym”. Jest
to Êlad d∏utka którym probierz pobra∏ z badane-
go przedmiotu niewielki wiórek metalu niezb´d-
ny do zbadania iloÊci zawartego weƒ srebra. W
póêniejszych czasach próbowanie stopu wyko-
nywano ju˝ innà metodà i w´˝yki nie pojawiajà
si´ ju˝ na nowszych srebrach. �

Inne sposoby oznaczania próby srebra 
zostanà omówione w kolejnych wydaniach katalogu

Autor jest historykiem sztuki 

Rys 2. Znak bity koƒcem
XVIII w. na wroc∏awskich

srebrach próby 12-∏utowej

Rys 3. Znak z koƒca XVIII w.
bity na wroc∏awskim 

srebrze próby 13-∏utowej.
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stelmachdesa unicum

Czy warto inwestowaç
w dzie∏a sztuki

JERZY STELMACH

Fikcyjne sprzeda˝e burzà hierarchi´ cen, mogà doprowadziç

do b∏´dnych decyzji inwestycyjnych. Powodzenie przygody

pieniàdza ze sztukà wymaga nauki, informacji, cierpliwoÊci 

i rozsàdku

P ozytywna odpowiedê na postawione w ty-
tule pytanie obwarowana byç musi szere-
giem istotnych zastrze˝eƒ. Przedmiotem

analizy chcia∏bym uczyniç omówienie pi´ciu, w
moim przekonaniu najwa˝niejszych warunków,
jakie trzeba wziàç pod uwag´, by w sposób kom-
petentny i ekonomicznie racjonalny podjàç prób´
inwestowania pieni´dzy na tym rynku. Od razu
chcia∏bym odró˝niç proces inwestowania od czy-
stego kolekcjonerstwa. Wszystkie wymienione
poni˝ej warunki i zasady znajdywa∏yby swoje za-
stosowanie przede wszystkim w odniesieniu do
procesu inwestowania, a nie zakupów podejmo-
wanych wy∏àcznie z motywacji kolekcjonerskiej.

Ryzyko nabywcy

1. Pierwszym warunkiem by∏oby posiadanie nie-
zb´dnego minimum kompetencji w dziedzinie
sztuki, zw∏aszcza tej, którà chcemy nabywaç. W
innym wypadku nale˝y zwróciç si´ do zaufanych
osób, które wiedzà takà dysponujà. Mamy tu bo-
wiem do czynienia z rynkiem specyficznym. Wy-
maga on odwo∏ywania si´ do doÊç szczególnego
rodzaju wiedzy zarówno z zakresu sztuki jak i
ekonomii. Osoby zupe∏nie niedoÊwiadczone mu-
szà zachowywaç si´ niezwykle ostro˝nie i to z kil-
ku powodów. Handlujàcy sztukà chcà uzyskaç
jak najwy˝sze ceny na sprzedawane przez siebie
dzie∏a. Nie sà wi´c obiektywni. Do wszelkich
tworzonych przez marszandów uzasadnieƒ nale-
˝y odnosiç si´ z du˝ym dystansem. Zwróçmy bo-
wiem uwag´, ˝e „instytucjonalny sprzedawca”
nie daje ˝adnych gwarancji, jeÊli chodzi o cen´,

za którà nabywany jest obiekt. Historycy sztuki z
kolei mogà co najwy˝ej oceniç artystycznà klas´
obiektu, ewentualnie jego autentycznoÊç, ale nie
rynkowe uwarunkowania i przysz∏e tendencje ce-
nowe. Zresztà i oni nie ponoszà w gruncie rzeczy
˝adnej odpowiedzialnoÊci za naszà decyzj´.
Ostateczne rozstrzygni´cie nale˝y wi´c do kupu-
jàcego. Posiadanie niezb´dnego minimum kom-
petencji jest w tej sytuacji w pe∏ni uzasadnione.
Osoby, które nie dysponujà takà wiedzà lub nie
mogà si´ opieraç na doradztwie swoich przedsta-
wicieli, nie powinny na tym rynku podejmowaç
dzia∏aƒ o charakterze inwestycyjnym, ogranicza-
jàc si´ do niewielkich zakupów dokonywanych
wedle zasady upodobania.
2. ÂciÊle z pierwszym wià˝e si´ drugi warunek,
który zak∏ada posiadanie niezb´dnego minimum
informacji o rynku sztuki. Bardzo cz´sto, w przy-
padku wcià˝ jeszcze s∏abo wykszta∏conego pol-
skiego rynku handlu sztukà, informacji takich nie
posiadamy w dostatecznym zakresie. Wynika to
mi´dzy innymi z podawania nieprawdziwych da-
nych o rzekomo rekordowych cenach, uzyska-
nych za pewne obiekty. Fikcyjne sprzeda˝e wypa-
czajà budowanà hierarchi´ cen, a w konsekwen-
cji mogà prowadziç do b∏´dnych decyzji inwesty-
cyjnych.

Zgubne skutki emocji

3. Trzeci warunek zawiera cztery najwa˝niejsze
preferencje, które nale˝y uwzgl´dniç przy doko-
nywaniu konkretnego zakupu. Po pierwsze po-
winniÊmy braç po uwag´ tendencje istniejàce na
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rynku sztuki, po drugie wartoÊç artystycznà
obiektu, po trzecie jego rzadkoÊç i po czwarte
wreszcie nasze upodobania. Wyczucie tendencji,
g∏ównie przysz∏ej, stanowi podstaw´ zyskow-
nych inwestycji na rynku sztuki. Zwróçmy uwag´
na stopieƒ z∏o˝onoÊci tego zagadnienia. Z jednej
strony chodzi o tzw. „nosa”, intuicj´, z drugiej o
„samosprawdzajàcà si´ prognoz´”. Kiedy zaczy-
namy kupowaç pewnego typu obiekty, to zwi´k-
szamy na nie popyt, a co za tym idzie tworzymy
nowe, coraz wy˝sze ceny. WartoÊç artystyczna
obiektu jest oczywiÊcie równie˝ racjonalnà prze-
s∏ankà dokonania zakupu, zarówno w sensie in-
westycyjnym jak i kolekcjonerskim. Pami´tajmy
jednak, ̋ e nawet wybitny artystycznie obiekt nie-
koniecznie zawsze musi dro˝eç, zale˝y to bo-
wiem chocia˝by od istniejàcych aktualnie ten-
dencji i mód. Uwzgl´dnianie z kolei preferencji
rzadkoÊci obiektu mo˝e posiadaç zarówno pozy-
tywny jak i negatywny w sensie inwestycyjnym
aspekt. Zawsze powinniÊmy dysponowaç wiedzà
na temat „zasobów” dzie∏ okreÊlonego rodzaju.
Dzie∏a niepowtarzalne, wybitne majà wy∏àcznie
kolekcjonerskie przeznaczenie. Nie ma bowiem
mo˝liwoÊci zbudowania okreÊlonej hierarchii cen
na dzie∏a danego rodzaju, gdy˝ po prostu nie po-
jawiajà si´ one na rynku. Mo˝liwa jest równie˝
inna sytuacja, kiedy obiektów okreÊlonego rodza-
ju jest na rynku zbyt wiele. Du˝a poda˝ przy nie-
wielkim lub ju˝ zaspokojonym popycie mo˝e do-
prowadziç do spadku, a nawet za∏amania cen. Z
taka sytuacjà mamy dzisiaj do czynienia w przy-
padku obrazów Wojciecha i Jerzego Kossaków,
Jacka Malczewskiego, czy Jerzego Nowosielskie-
go. Dopiero na koƒcu pojawiaç si´ powinna pre-
ferencja, którà dawa∏oby si´ okreÊliç mianem
„wartoÊci upodobania”. Odwo∏ywanie si´ do
emocji przy wszelkim inwestowaniu, równie˝ w
dzie∏a sztuki, mo˝e okazaç si´ zgubne. Osobiste
estetyczne przekonania bardzo cz´sto rozwijajà
si´ w oderwaniu od rzeczywistoÊci rynku sztuki.
Co wi´cej ta preferencja jest w szczególny sposób
podatna na manipulacj´.

Z szacunkiem i mi∏oÊcià

4. Inwestujàc w dzie∏a sztuki przyjàç nale˝y, ˝e
jest to proces d∏ugoterminowy, nierzadko pokole-
niowy – by∏by to warunek czwarty. Prawdziwi
wielcy marszandzi, ˝eby wymieniç Vollarda lub
Kahnweilera, rozpoczynali swe niezwyk∏e kariery
jako handlarze sztuki, kupujàc artystów w tym
czasie ma∏o znanych i w∏aÊciwie niesprzedaj-
nych. Podobnie rzecz si´ ma z wszystkimi tymi,
którzy chcà dokonywaç inwestycji i tworzyç wiel-
kie kolekcje. Znów wi´c powraca kwestia wyczu-
cia przysz∏ych, a nie obecnych tendencji. Nie ma

mowy o prostym ekonomicznym mechanizmie:
kupno – sprzeda˝ – zysk. Przy dokonywaniu
transakcji wed∏ug takiego schematu, w gr´ nie
wchodzi szybki zarobek. Kupujàc obiekt p∏acimy
marszandowi od 15 do 20 % prowizji (zawartej
ju˝ w cenie obiektu). Decydujàc si´ na ponownà
jego sprzeda˝, znów musimy zap∏aciç takà samà
prowizj´. JeÊli w krótkim czasie kupujemy i
sprzedajemy dane dzie∏o, to w zasadzie nie ma
mowy o jakichkolwiek realnych zyskach. Wystar-
czy przejrzeç zestawienia cen zawartych w opra-
cowaniach, np.”Malarstwo na aukcjach w Polsce.
Ceny 1990-1997” (S. Bo∏dok, Warszawa 1998),
czy w Roczniku aukcyjnym 1989-98” (Art & Bu-
siness, 1-2 /1999), by przekonaç si´, ̋ e ponad 90
% cen poszczególnych obiektów zasadzie nie
zmieni∏o si´ lub zmieni∏o w bardzo nieznacznym
stopniu (wystarczy odnieÊç poszczególne ceny do
przelicznika dolarowego, co dokonuje zresztà au-
tor cytowanego zestawienia w Art & Business).
Jestem przekonany, ˝e najwi´ksze zyski mo˝na
osiàgaç przy inwestowaniu w dzie∏a autorów ma-
∏o znanych, choç skàdinàd wybitnych. Natomiast
zakupy dzie∏ autorów cenionych, ju˝ bardzo dro-
gich, nie dajà podstaw do przypuszczeƒ, ˝e uzy-
skamy w krótkim lub jakimkolwiek innym czasie
zysk; kupowanie „na górce” mo˝e prowadziç
zgo∏a do du˝ych strat. 
5. I wreszcie ostatni z warunków wyra˝a nakaz
szacunku i mi∏oÊci do sztuki. Nie bardzo wierz´,
˝e we wspó∏czesnym Êwiecie mo˝na stosunkowo
∏atwo zarabiaç na sztuce. Na pewno nieosiàgalne
jest to dla osób, które sà na zewnàtrz rynku, dla
kupujàcych obrazy od instytucjonalnych handla-
rzy. Bez g∏´bszego rozumienia, bez niezb´dnej
kompetencji, bez zwyk∏ego szacunku dla sztuki,
nie mo˝na na tym rynku zaistnieç. Inwestowanie
w sztuk´ powinno mieç wymiar egzystencjalny.
Kupowanie sztuki pociàga za sobà nieuchronnie-
i dobrze, ˝e pociàga – wybór pewnego stylu ˝y-
cia. Nie da si´ zastàpiç inwestora-kolekcjonera
bogatym kupujàcym, który tylko na chwil´ udaje
inwestora-kolekcjonera, i który wspó∏pracuje z
marszandem, który tak˝e tylko udaje marszanda. 

Mimo wszystkich przedstawionych powy˝ej
zastrze˝eƒ uwa˝am, ˝e mo˝na twierdzàco odpo-
wiedzieç na pytanie postawione w tytule tego ar-
tyku∏u. W sztuk´ warto inwestowaç, zarówno z
motywów czysto ekonomicznych, jak i estetycz-
nych. Zaczynajmy jednak takà przygod´ „na ko-
lanach”– uczmy si´, zbierajmy informacje, bàdê-
my cierpliwi i rozsàdni. Tylko w ten sposób stwo-
rzymy wartoÊciowy zbiór, a do naszego ˝ycia
wprowadzimy troch´ autentycznego pi´kna, któ-
re b´dziemy mogli przeciwstawiç codziennej
„hucpie”. �

Autor jest profesorem prawa UJ
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Mi´dzy wartoÊcià a cenà

ANDRZEJ S. NARTOWSKI

Zysk z inwestowania w dzie∏a sztuki przyjdzie dopiero 

z czasem, lecz korzyÊci sà natychmiastowe! 

P anuje przekonanie, ̋ e dzie∏a sztuki sà Êwiet-
nà lokatà. Wystarczy tanio kupowaç, nabyt-
ki porosnà w wartoÊç, a wtedy sprzeda si´ je

znacznie dro˝ej. To prawda, lecz jeszcze nie pora
na zamra˝anie szampana, lub na podliczanie
przysz∏ych zysków! Otó˝ na rynku sztuki, jak w
wiadomoÊciach radia Erewan, ka˝da prawda jest
obwarowana stra˝à przybocznà rozmaitych „ale”.
Przeto sztuka jest Êwietnà lokatà, ale…

Nie∏atwo tanio kupiç cokolwiek wartoÊciowe-
go. Nie∏atwo sprzedaç cokolwiek, a ju˝ bardzo
trudno sprzedaç drogo. ZnajomoÊç sztuki i rynku
nale˝y posiàÊç samemu. Zaufaç specjaliÊcie to
jakby najàç wilka do pilnowania jagniàt. Potrzeb-
ne jest te˝ szcz´Êcie. Wa˝na jest intuicja, by trafiç
w przysz∏e gusta. Dzie∏a sztuki przybierajà na
wartoÊci nie tylko z biegiem czasu, odmierzane-
go zresztà przynajmniej çwierçwieczami, lecz
tak˝e w rytmie zmian kapryÊnej mody. 

Z tymi zastrze˝eniami, sztuka jest wspania∏à in-
westycjà. Kto dzisiaj kupi rzecz naprawd´ dobrà –
mo˝e liczyç na bajecznà stop´ zwrotu. Uzyska jà
ju˝ trzecie pokolenie. W najgorszym razie czwarte. 

Zachodzi z∏oto, wschodzi sztuka

W Polsce nie brzmi to zach´cajàco. Tu nie Anglia,
gdzie ca∏e kolekcje pozostajà od kilkuset lat w r´-
kach tej samej rodziny. Nasze dzieje rwa∏y niç
sukcesji mi´dzy pokoleniami. MieliÊmy przecie˝
zabory, powstania narodowe, wojny, okupacje,
rewolucje. Dla dzie∏ sztuki znaczy∏o to grabie˝,
zniszczenia, konfiskaty. Dotàd górà byli pesymi-
Êci, chomikujàcy z∏oto. Teraz historia zawróci∏a
nurt. Z∏oto spospolicia∏o. Nasta∏y czasy sztuki.

Zysk z inwestowania w dzie∏a sztuki przyjdzie
dopiero z czasem, lecz korzyÊci sà natychmiasto-
we. Pi´kno dzie∏ sztuki wzbogaca charakter. Ota-
czanie si´ dzie∏ami sztuki kszta∏tuje osobowoÊç.
Jest wyznacznikiem presti˝u. Jeszcze niedawno
kluczem do charakterystyki cz∏owieka sukcesu i

s∏awy by∏a marka samochodu, jakim jeêdzi. Dzi-
siaj wa˝niejsze, co kolekcjonuje. Albowiem samo-
chody sà seryjne, a kolekcje sà niepowtarzalne.
Dzie∏o sztuki uszlachetnia posiadacza. Wyp∏aca
mu codziennie dywidend´ satysfakcji i presti˝u.

Na pytanie, co kolekcjonowaç, niezmiennie
odpowiadam: – To, co podoba si´, lub uszcz´Êli-
wia; co kolekcjoner zna, albo najbardziej kocha;
na co go wreszcie staç. Akurat w tej kolejnoÊci.
Znam bowiem kolekcjonerów tak ow∏adni´tych
pasjà, ˝e porywali si´ na zdobywanie trofeów po-
nad pu∏ap mo˝liwoÊci lub rozsàdku. Czasem do-
brze na tym wychodzili… 

Temat do konwersacji

Na Zachodzie najbardziej popularnà formà ko-
lekcjonerstwa jest pokrywanie Êcian mapami i
sztychami. Takie zbieractwo ma same zalety. Jest
bardzo dekoracyjne: zbiór starych map lub szty-
chów Êwietnie ozdobi gabinet (w mieszkaniu lub
w siedzibie w∏asnej firmy), pracowni´, bibliote-
k´, nawet jadalni´ lub salon. Jest eleganckie: lep-
szy dobry sztych, ni˝ dziesi´ç razy dro˝szy, ale
przeci´tny, obraz. Âwiadczy o klasie zbieracza,
dostarcza doskona∏ego tematu do konwersacji.
Opowiadania o poszukiwaniu wymarzonej ozdo-
by kolekcji bywajà zajmujàce! 

Kolekcjoner cz´sto nie omieszka poinformo-
waç s∏uchacza, jak zwiedza∏ antykwariaty Nowe-
go Jorku, Pary˝a, Londynu (taki Êwiatowiec z
niego); jak antykwariusz z Antwerpii, ten rudy,
tu˝ przy katedrze, próbowa∏ go oskubaç (lecz nie
z prawdziwym znawcà te numery!); jak na wi-
dok rodzinnego miasta trafi∏ na strychu u ciotki,
wdowy po konsulu w Pernambuco (ma si´ te pa-
rantele). A seri´ sztychów z wizerunkami mun-
durów ró˝nych formacji wojsk Ksi´stwa War-
szawskiego kupi∏ na aukcji w Monachium. Prze-
licytowa∏ Jana Nowaka Jezioraƒskiego (albo Pia-
seckà Johnson; nikt tego nie b´dzie sprawdzaç). 

Na Zachodzie

najbardziej

popularnà

formà

kolekcjonerstwa

jest pokrywanie

Êcian mapami

i sztychami�
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ksià˝ka aukcja 129

Lokata na Êcianie

MARTA SZTOKFISZ

Co kupiç, ˝eby na tym zarobiç? Nie chodzi o
akcje ani obligacje, ale o wspó∏czesne pol-

skie malarstwo, które osiàga coraz wy˝sze ceny
nie tylko w kraju, ale równie˝ na Êwiecie. Kama
Zboralska od lat piszàca o rynku sztuki, postano-
wi∏a pomóc tym, dla których wartoÊcià dodanà,
nie tylko estetycznà, jest pi´kno zamkni´te w ob-
razie. Przedstawiajàc w swojej ksià˝ce Sztuka in-
westowania w sztuk´ prace znakomitych arty-
stów, piszàc o ich twórczej drodze, nie wystawia
nikomu stopni, nie robi rankingu popularnoÊci.
Prezentuje malarzy, których dzie∏a wystawiane w
renomowanych galeriach mogà byç udanà inwe-
stycjà finansowà. Przypomina przy okazji, ˝e ob-
razy wiszàce na Êcianie bardziej cieszà ni˝ banko-

wa lokata, poniewa˝ p∏ótna m. in. Tadeusza Kan-
tora, Jerzego Nowosielskiego, Jana Tarasina, Ta-
deusza Dominika, Anny Ziaji czy Micha∏a Zabo-
rowskiego rozjaÊniajà nam ˝ycie. 

Takiej pozycji promujàcej polskie malarstwo
jeszcze nie by∏o. Autorka daje nam w swojej pi´k-
nej, a zarazem poŕ cznej ksià˝ce mo˝liwoÊç po-
dró˝owania z nià z miasta do miasta i odkrywania
potencja∏u inwestycyjnego zawartego w sztuce. 26
renomowanych galerii z ca∏ej Polski rekomenduje
54 artystów. Mo˝na jà nie tylko czytaç, ale i z przy-
jemnoÊcià oglàdaç. Projekt i opracowanie graficz-
ne Macieja Buszewicza nada∏y jej walor wysmako-
wanego artystycznie albumu, który sprosta wyma-
ganiom najbardziej wybrednego konesera. �

Kama Zboralska

Sztuka inwestowania w sztuk´.

Przewodnik po galeriach

sztuki 2004,

Wydawnictwo 

Rosner&Wspólnicy,

Warszawa 2004

Polska od morza do morza

Ponadto mapy i sztychy majà bezsporne zalety
natury ekonomicznej. Ich ceny nie sà zupe∏nie do-
wolne, jak cz´sto bywa z malarstwem. Decyduje
o tym prawo rynku, wszak kiedy sprzedawca za-
wy˝y cen´ za swojà odbitk´, reflektant gdzie in-
dziej kupi innà odbitk´ taniej. Istnienie wielu od-
bitek nie powinno deprymowaç amatora. Nak∏ad
map i sztychów bywa∏ ni˝szy od liczby replik po-
niektórych dzie∏ opuszczajàcych pracowni´ nie-
jednego wzi´tego malarza! W dodatku dzie∏a ma-
larskie bywajà podrabiane, a fa∏szerstwo starych
map i sztychów jest ∏atwe do wykrycia.

Jest jeszcze jeden argument: wzgl´dna ∏a-
twoÊç „wyjÊcia z inwestycji”. Kogo przyciÊnie
los, ten stare mapy i sztychy mo˝e sprzedaç
szybciej i korzystniej, ni˝ malarstwo, dywany,
porcelan´. Co wi´cej: swój kapita∏ mo˝e odzy-
skaç w lwiej cz´Êci. Nie twierdz´, ˝e w ca∏oÊci,
poniewa˝ na rynku dzie∏ sztuki cen´ dyktuje na-
bywca. Lecz wartoÊç map i sztychów roÊnie
nadzwyczaj szybko. Bardzo modne sà na przy-
k∏ad mapy Polski od morza do morza. Pi´kna,
kolorowana mapa Rzeczypospolitej rytowana w
Norymberdze w pracowni J. B. Homanna
(XVIII w.), by∏a przed szeÊcioma laty szacowana
w Krakowie na 650-800 z∏. Ostatnio na au-
kcjach w Warszawie pojawiajà si´ Êwietnie za-

chowane egzemplarze z cenami ok. 3.000 z∏.
Sàdz´, ˝e amatorów majestatu Rzeczypospoli-
tej, si´gajàcej za Witebsk i Kudak, geometrycz-
nie wypoÊrodkowanej w okolicach W∏odzimie-
rza Wo∏yƒskiego, b´dzie o wiele wi´cej, ni˝ eg-
zemplarzy wszystkich wydaƒ mapy.

Niestety, na wartoÊci starych map poznali si´
te˝ z∏odzieje. Polujà zw∏aszcza na stare atlasy.
Niektóre rozrywajà, sprzedajàc poszczególne ar-
kusze map osobno. Niektóre wywo˝à w Êwiat.
Okradli klasztor O. O. Kamedu∏ów na krakow-
skich Bielanach! Okradli Jagiellonk´! Pójdà do
piek∏a. To, ˝e najcz´Êciej nie ma go na mapach,
nie Êwiadczy, ˝e nie istnieje. �

Kogo przyciÊnie

los, ten stare

mapy i sztychy

mo˝e sprzedaç

szybciej

i korzystniej, 

ni˝ malarstwo,

dywany,

porcelan´ 
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katalogmalarstwo, metale, tkaniny

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Rosja
tempera 
na desce,
35,5 x 30,3
cm, 
ze scenami 
z ˝ycia Marii 
i Jezusa
Chrystusa
cena
wywo∏awcza:
400 z∏

Ikona Wniebowstàpienie, IV çw. XIX w.232

�800 z∏ x � x ⌧ x� 2 x�

Rosja
tempera na desce, metalowa ryza, 12 x 9,5 cm 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Ikona Âw. Teodozjusz, koniec XIX w.233

�600 z∏ x � x ⌧ x� 2

Rosja
mosiàdz, 
wysokoÊç: 27 cm, 
cena wywo∏awcza:
50 z∏

Krzy˝ prawos∏awny, XX w.234

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Siedzàcy Budda
tempera na p∏ótnie, 
48 x 30,5 cm 
cena wywo∏awcza: 
600 z∏

Thang-ka, XX w.235

�1200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Si∏acz
odlew z bràzu,
wysokoÊç: 20,5 cm,
sygn. „F. Lugerth”
cena wywo∏awcza: 
1 500 z∏

Ferdynanad Lugerth (1885-1915)236

�3000 z∏ x � x ⌧ x� 4

Scena z kamasutry
tempera na p∏ótnie,
30 x 23 cm 
cena wywo∏awcza:
400 z∏

Tang-ka, XX w.237

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Indie
miedê odlewana,
wysokoÊç: 20 cm
cena wywo∏awcza: 
100 z∏

Figurka boga Ganaapati (Genesia), XX w.238

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Tybet, Indie
hinduski posàg sakralny, 
bràz, 
wysokoÊç: 16 cm
cena wywo∏awcza: 
1 500 z∏

Figurka bogini „Taary”, XVIII/XIX w.239

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 4

Daleki wschód
bràz, 
wysokoÊç: 11 cm,
uszkodzenia 
(brak d∏oni)
cena
wywo∏awcza:
200 z∏

Figurka „Bóstwo na kwiecie lotosu”, XIX w.240

�400 z∏ x � x ⌧ x� 0

Turkmenia
haft nicià
jedwabnà 
na bawe∏nie,
100 x 80 cm 
cena
wywo∏awcza:
100 z∏

Makatka, I po∏owa XX w.241

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Turkmenia
haft nicià 
jedwabnà 
na bawe∏nie, 
108 x 80 cm 
cena wywo∏awcza:
100 z∏

Makatka, I po∏owa XX w.243

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Turkmenia
haft nicià
jedwabnà
na bawe∏nie,
60 x 60 cm 
cena
wywo∏awcza:
100 z∏

Makatka, I po∏owa XX w.242

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4
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katalog ceramika

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Misa na owoce, 1938-52244

Niemcy,
Rosenthal
porcelana
bia∏a, Êrednica 
27 cm,
dekoracja
kwiatowa,
z∏ocenia
cena
wywo∏awcza:
900 z∏

�1200 z∏ x � x � x� 4 

Serwis do kawy, XX w.253

Dania, Royal Kopenhagen
porcelana podszkliwnie malowana kobaltem,
cukiernica i fili˝anka po renowacji
cena wywo∏awcza: 500 z∏

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Zestaw toaletowy, po∏owa XX w254

Chodzie˝
ceramika szkliwiona, malowana, dzban – wysokoÊç: 29 cm,
misa – Êrednica: 35 cm, uszkodzenia 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 2

Talerze obiadowe (2 pary), 1 po∏owa XX w.255

Niemcy,Thomas, Bavaria
porcelana w kolorze koÊci s∏oniowej zdobiona kalkà 
(motywy kwiatowe) 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Talerze g∏ebokie (4 szt.), XX w. 246

Niemcy, MPM, Berlin
porcelana, brzeg z∏ocony, jeden talerz uszkodzony
cena wywo∏awcza: 20 z∏

�40 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Niemcy, 
Rosenthal-Keramik
fajans, 
wysokoÊç 21 cm,
dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza:
900 z∏

Dzban245

�1200 z∏ x � x � x� 4 

Komplet Êniadaniowy247

z motywami chiƒskimi
porcelana bia∏a, dekoracja kobaltowa
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Komplet Êniadaniowy248

z motywami chiƒskimi
porcelana bia∏a, dekoracja kobaltowa
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Wazon wysoki249

Bogucice
porcelana, wysokoÊç 29 cm
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Wazon p∏aski250

Bogucice
porcelana, 10 x 15 cm, dekoracja czarno-bia∏a
cena wywo∏awcza: 150 z∏

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

Bombonierka251

åmielów
porcelana, Êrednica 18 cm, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 90 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Dzbanek do herbaty252

åmielów
porcelana bia∏a, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 30 z∏

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

Komplet Êniadaniowy256

Niemcy, KPM Royal
porcelana kremowa 
cena wywo∏awcza: 220 z∏

�280 z∏ x � x ⌧ x� 4

Fili˝anka257

Niemcy, Koenigselt
porcelana, dekoracja z motywem smoka
cena wywo∏awcza: 80 z∏

�120 z∏ x � x ⌧ x� 4

Fili˝anka do mokki, 1923258

Niemcy, Rosenthal
porcelana bia∏a, komplet Êniadaniowy
cena wywo∏awcza: 150 z∏

�200 z∏ x � x � x� 4

Komplet Êniadaniowy, 1934-35259

Niemcy, CT Wa∏brzych
porcelana kremowa, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 100 z∏

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4

Fili˝anka do mokki260

Chiny
porcelana bia∏a dekorowana kalkà
cena wywo∏awcza: 30 z∏

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

Fili˝anka do mokki261

Chiny
porcelana bia∏a dekorowana kalkà
cena wywo∏awcza: 30 z∏

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4
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katalogceramika, szk∏o

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Anglia
fajans, dekoracja drukowana
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Talerze deserowe (5 szt.) z paterà, XX w.262

�40 z∏ x � x ⌧ x� 3

Anglia
porcelana, 
Êr. 25 cm,
dekoracja 
kalkà
cena
wywo∏awcza:
50 z∏

Talerz dekoracyjny, XX w.263

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy,
Furstenberg
porcelana, 
Êr. 26,5 cm,
dekoracja
formowana 
w masie
cena
wywo∏awcza:
80 z∏

Patera, po∏owa XX w.264

�150 z∏ x � x ⌧ x� 3

porcelana dekorowana kalkà, z∏ocenia, utràcone jedno uszko 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Sosjera, 1 po∏owa XX w.275

�40 z∏ x � x ⌧ x� 0

Anglia, Dickens
fajans, g∏´boki Êr. 19,4 cm, p∏aski Êr. 24 cm, dekoracja kalkà
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Zestaw obiadowy dla jednej osoby, XX w.276

�40 z∏ x � x ⌧ x� 4

åmielów
porcelana malowana, wysokoÊç: 14 cm, znak wytwórni 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Figurka „Siedzàca murzynka”, 2 po∏owa XX w.269

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Przycisk 
do papieru, 
wys. 16 cm,
szk∏o w kolorze
kobaltowym
zatopione
w szkle
bezbarwnym
cena
wywo∏awcza:
150 z∏

Figurka „Królik”, XX w.270

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Kufle do piwa, XX w.266

�40 z∏ x � x � x� 4 

Niemcy
ceramika szkliwiona, 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Talerz, XX w.265

�50 z∏ x � x � x� 1

Niemcy, MiÊnia
porcelana malowana kobaltem (wzór cebulowy), 
na spodzie sp´kania szkliwa, 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Niemcy, Rosenthal Winifred
porcelana kremowa, 11 x 16 cm, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 350 z∏

Bombonierka, XX w.267

�400 z∏ x � x � x� 4 

Chodzie˝
porcelana malowana, 19 x 30 cm 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Figura „Lis”272

�500 z∏ x � x � x� 4 

Niemcy, MiÊnia
porcelana bia∏a, wysokoÊç 15 cm, dekoracja polne kwiaty
cena wywo∏awcza: 450 z∏

Wazonik, XX w.271

�600 z∏ x � x � x� 4 

Chodzie˝
porcelana malowana 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Figurka „Niedêwiedê”273

�500 z∏ x � x � x� 4 

Niemcy, Rosenthal,
1921/1922
porcelana r´cznie
malowana,
wysokoÊç: 34,5 cm,
znak wytwórni, 
po konserwacji
cena wywo∏awcza:
200 z∏

Figurka „Dziewczyna w stroju arlekina”268

�500 z∏ x � x ⌧ x� 1

Niemcy, Schumann Arzberg, Bavaria
porcelana dekorowana kalkà 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Fili˝anka do kawy, XX w.274

�40 z∏ x � x ⌧ x� 4 
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katalog tkaniny, dywany

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

we∏na na we∏nie, 103 x 95 cm, po∏owa kilimu 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Kilim huculski, XX w.277

�300 z∏ x � x ⌧ x� 0

Kaukaz
we∏na na we∏nie, 360 x 195 cm, liczne dziurki 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Dywan SUMAK, XX w.278

�800 z∏ x � x ⌧ x� 1

we∏na na we∏nie, 430 x 260 cm
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Dywan, XX w.279

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4

we∏na na we∏nie, 355 x 190 cm, dziury 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Dywan, XX w.280

�600 z∏ x � x ⌧ x� 1

we∏na na we∏nie, 
135 x 102 cm
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Dywan TEKKE, 2 po∏owa XX w.281

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4

Dagestan
we∏na na we∏nie, 229 x 145 cm,
poprute obrze˝e, wystrz´pione fr´dzle 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Dywan, XX w.282

�800 z∏ x � x ⌧ x� 2

Kaukaz
we∏na na we∏nie, 360 x 200 cm
cena wywo∏awcza: 600 z∏

Dywan SUMAK, XX w.283

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4

Kaukaz
we∏na na we∏nie, 300 x 157 cm
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Dywan SUMAK, XX w.284

�800 z∏ x � x ⌧ x� 2

We∏na na we∏nie, 240 x 110 cm 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Dywan, 1 po∏owa XX w.285

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4

Kaukaz
we∏na na we∏nie, 197 x 120 cm 
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Dywan, XX w.286

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4

we∏na na we∏nie, 170 x 116 cm 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Dywan TEKKE, XX w.287

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Turkmenia
we∏na na we∏nie, 210 x 124 cm 
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Dywan, 1 po∏owa XX w.288

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4



3513 GRUDNIA 2003 � VARIA

kataloglampy, ˝yrandole

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Lampa naftowa, 1 po∏owa XX w.290

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 

Lampa naftowa, 1 po∏owa XX w. 289

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Lampa sto∏owa, 1 po∏owa XX w.291

�300 z∏ x � x ⌧ x� 0

Niemcy
metal, 
wys. 49 cm, 
brak aba˝uru
cena wywo∏awcza: 150 z∏

szk∏o bia∏e, 
klosz - szk∏o bezbarwne, 
w kszta∏cie kielicha kwiatu
cena wywo∏awcza: 400 z∏

szk∏o bia∏e, malowane 
(motywy kwiatowe), 
wysokoÊç: 50 cm
cena wywo∏awcza: 300 z∏

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego,XX w.293

�800 z∏ x � x ⌧ x� 4 

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego, XX w.292

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4 

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego, XX w.294

�600 z∏ x � x ⌧ x� 1 

mosiàdz, szeÊcioramienny, jedno rami´ z∏amane
cena wywo∏awcza: 400 z∏

mosiàdz, szeÊcioramienny
cena wywo∏awcza: 500 z∏

mosiàdz, dwunastoramienny
cena wywo∏awcza: 800 z∏

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego,XX w.296

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4

Lampa stojàca XX w.295

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

mosiàdz, oÊmioramienny
cena wywo∏awcza: 800 z∏

trzon drewniany, 
rzeêbiony, 
wysokoÊç: 180 cm, 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Lampa sto∏owa, XX w.300

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3

Lampa naftowa, pocz. XX w.299

�200 z∏ x � x ⌧ x� 0

Kinkiet, XX w.301

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 

mosiàdz, jednoramienny z kulistym kloszem 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Szwecja
podstawa 
wykonana ze szk∏a
bia∏ego, aba˝ur
wysokoÊç: 56 cm
cena wywo∏awcza:
100 z∏

Wiszàca, 
odlew mosi´˝ny, 
brak klosza
cena wywo∏awcza: 
100 z∏

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego,XX w.297

mosiàdz, dwunastoramienny 
cena wywo∏awcza: 800 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4

˚yrandol w typie Ksí stwa Warszawskiego, XX w.298

Mosiàdz, dwunastoramienny
cena wywo∏awcza: 800 z∏

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 4
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Biedny
M∏odzieniec
tusz, piórko, 
18 x 9,4 cm,
sygn. „Andrzej
Strumi∏∏o"
ilustracja 
do ksià˝ki
Mary 
Norton 
p.t.:
„Po˝yczalscy”
cena
wywo∏awcza:
200 z∏

Andrzej Strumi∏∏o (ur. 1928)302

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Pejza˝ 
akwaforta na papierze, 29,5 x 24 cm, sygn. o∏ówkiem p.d.:
„Izabela Zabierowska”, l.d.: „Pejza˝. Odb. Próbna 3”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Izabela Zabierowska (ur. 1953)303

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Na ulicy, 1931/1932 r.
akwaforta, 15 x 12 cm w Êwietle p-p 
Wystawiany i reprodukowany: Wystawa Grupy Krakowskiej,
Kraków V/VI 1979, w katalogu poz. 178; Leopold Lewicki.
Wystawa malarstwa i grafiki, Kraków-B´dzin-Warszawa-
Poznaƒ 2001/2002 w katalogu nr 75, il. 51
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Leopold Lewicki (1906-1973)304

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Portret Fiodora Dostojewskiego
drzeworyt na papierze, 20,3 x 13,5 cm, sygn. o∏ówkiem, 
p.d. cyrylicà: „W.Faworski”, oraz z klocka „1929 WF”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

W∏adimir Faworski (1886-1964)308

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Kol´dnicy
akwaforta, 9,5 x 7 cm, sygn. p.d.: „B.¸ada”
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Barbara ¸ada - Strasburger (1904-1959)309

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Portret Artura Oppmana
akwaforta, 17,5 x 11,5 cm, 
sygn. z p∏yty, l.d.: „T.CieÊlewski syn/ 1930”
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Tadeusz CieÊlewski (syn) (1895-1944)310

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Fara leszczyƒska
drzeworyt, 12 x 16,5 cm, sygn. o∏ówkiem p.d.: „J.Skoracki”,
l.d.: „Fara leszczyƒska/drzeworyt/”
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Józef Skoracki (ur. 1920)305

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Dachy
litografia 
na szarym papierze, 
17 x 14 cm 
Pochodzi z almanachu
futurystycznego
„Rykajuszczij parnas”
(Porykujàcy parnas),
Petersburg 1914.
„Potwierdzenie
autorstwa” 
przez Janusza
Zagrodzkiego.
cena wywo∏awcza:
100 z∏

W∏adimir Burliuk (1886-1917)306

�300 z∏ x � x ⌧ x� x� 4 x�

Kazimierz
drzeworyt na sklejce, 12 x 17 cm, 
na p∏ycie l.d.: „W.Skoczylas”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

W∏adys∏aw Skoczylas (1883-1934)307

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�



kataloggrafika

Obl´˝enie Krakowa przez wojska szwedzkie 
w paêdzierniku 1655
miedzioryt, 33 x 56 cm, mapa pochodzi z atlasu Samuela
Pufendorfa „Wojna polsko-szwedzka 1655-60”, wydanego
w Norymberdze w 1696 r., uszkodzenia papieru
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Erik J. Dalhbergh (1625-1703)311

�500 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Mapa Europy 
miedzioryt kolorowany 50 x 58,5 cm
po starannej konserwacji
cena wywo∏awcza: 1 500 z∏

John Sevex (czynny w Londynie 1702-1740)312

�2 000 z∏ x � x � x� 3 x�

Kapitulacja wojsk polskich pod Krakowem, 16 X 1655 
i Sandomierzem, 3 XI 1655
miedzioryt, 29 x 36, 5 cm, 
pochodzi z atlasu Samuela Pufendorfa 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Erik J. Dalhbergh (1625-1703)313

�500 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Plan fortu w Cieszynie, 1696
miedzioryt, 25,5 32 cm, pochodzi z atlasu Samuela Pufendorfa
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Erik J. Dalhbergh (1625-1703)314

�400 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Plan i widok ¸owicza,1696
miedzioryt, 28,5 x 34 cm, pochodzi z atlasu Samuela Pufendorfa
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Erik J. Dalhbergh (1625-1703)315

�500 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�

Mapa Królestwa Danii
miedzioryt, 24,5 x 31 cm 
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Erik J. Dalhbergh (1625-1703)316

�400 z∏ x � x ⌧ x� 3 x�
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malarstwo

Portret Augusta III w stroju polskim
wg. Louisa de Silvestre'a
olej na desce, 40,2 x 24 cm
Ekspertyza
cena wywo∏awcza: 4 000 z∏

Malarz saski, XVIII w.317

�6000 z∏ x � x ⌧ x� x� 3

Podwórze
olej na p∏ótnie, 84 x 64 cm, na odwrocie p∏ótna cyrylicà
podpis autora, powtórzony na kroÊnie
cena wywo∏awcza: 1 200 z∏

A. Kropin, XX w.318

�1800 z∏ x � x � x� 3 x�

KoÊció∏
rysunek w´glem, 32,5 x 24 cm, sygn. p.d.: „J.Strza∏ecki”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Janusz Strza∏ecki (1902-1983)321

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

¸àki zalane powodzià, 1961
olej na sklejce, 68 x 83 cm, 
sygn. p.d.: „Michalina Krzy˝anowska 1961 r.”, 
na odwrocie nalepki wystawowe
cena wywo∏awcza: 5 000 z∏

Michalina Krzy˝anowska (1883-1962)322

�8000 z∏ x � x � x� 4 x�

Akt m´ski
o∏ówek na kartonie, 
33 x 24,5 cm, 
sygn. l.d.:
„J.Strza∏ecki”, 
na odwrocie 
data 1958 r.
cena wywo∏awcza:
100 z∏

Janusz Strza∏ecki (1902-1983)324

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4 x�

Kobieta w chuÊcie,
1960
rysunek o∏ówkiem, 
25 x 19 cm, 
pod spodem:
„J. Krajewski 1960”,
na odwrocie 
podpis autora
cena wywo∏awcza:
200 z∏

Juliusz Krajewski (1905-1992)325

�400 z∏ x � x � x� 4 x�

M´˝czyzna z laskà,
1957
tusz lawowany,
29,5 x 21 cm, 
sygn. p.d.: „J. Krajewski
1957.”
cena wywo∏awcza:
300 z∏

Juliusz Krajewski (1905-1992)326

�400 z∏ x � x � x� 3 x�

Dama w karecie
olej na tekturze, 17 x 20 cm, 
sygn. l.d.: „K.G.”. Malowany „szaro na szarym”, zapewne
przeznaczony do reprodukcji jako ilustracja.
cena wywo∏awcza: 1000 z∏

Konstanty Górski (1868-1934)323

�2000 z∏ x � x � x� 4 x�

Pejza˝ morski
olej na p∏ótnie, 28 x 38 cm
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Autor nieznany, pocz. XX w.320

�800 z∏ x � x � x� 3 x�

KoÊció∏ek
olej na desce 20,5 x 26 cm
cena wywo∏awcza: 900 z∏

Autor nieznany, 1 po∏owa XX w.319

�1500 z∏ x � x � x� 4 x�
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Medal327
Chemiczny Instytut Badawczy
1922–1972
Instytut Chemii Przemys∏owej
mosiàdz, 6 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal328
Manifest do Narodu Polskiego 
1944-1969
Stowarzyszenie Mi∏oÊników Ziemi
Che∏mskiej, mosiàdz 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal329
40 rocznica powrotu ziemi
szczeciƒskiej do macierzy
Szczecin 26-04-1985, sygn. „R. Manna”
mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal330
Zwiàzek Polsków w Niemczech 
1922-1972
Opolskie Towarzystwo Kulturalno-
-OÊwiatowe w Opolu, mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal331
Tysiàc lat monety polskiej 966-1966
Numizmatycy polscy P.T.A. 1966, 
sygn. „W. Kowalczyk”
mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal335
Dru˝yna sztandarowa za trzykrotne
zdobycie tytu∏u
Zwiàzek Harcerstwa Polskiego
ceramika, 6,7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal336
Pamiàtka z Torunia
Zak∏ady Elektronowe Toral w Toruniu
mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal343
Instytut Badaƒ Jàdrowych Âwierk,
Reaktor „Maria”
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Kamea profilem kobiety, XX w.344
muszla rzeêbiona, 
wys. 2 cm, bez oprawy
cena wywo∏awcza: 50 z∏

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal337
Rada Ochrony Pomników 
Walki i M´czeƒstwa
Polska Rzeczpospolita Ludowa
bia∏y metal, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal338
X Festiwal Teatrów Polski Pó∏nocnej,
Toruƒ 1959-1968
mosiàdz, 6 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal339
Fabryka Przek∏adni Samochodowych 
– Tczew 1945-1975
mosiàdz, 6 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal340
XX lecie Kultury Fizycznej i Turystyki
Dzia∏aczowi Kultury Fizycznej i Turystyki,
Szczecin 1965
mosiàdz, 6 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal341
Za zas∏ugi w ochronie granic PRL
WOP
bia∏y metal, 6 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal342
XX Mi´dzynarodowa Akcja Letnia ZHP
1952-1971
bia∏y metal, 5 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal332
50 lecie Mi´dzynarodowego
Kolarskiego WyÊcigu Dooko∏a Polski
PZKol Dziennik Ludowy LZS Tour 
de Pologne, mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal333
30 lat Paƒstwowego Muzeum na
Majdanku 1944-1974
sygn. „J. Markiewicz”
mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Medal334
35 rocznica powrotu Pomorza
Zachodniego do Macierzy
mosiàdz, 7 cm
cena wywo∏awcza: 10 z∏

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

mosiàdz, 10 x 13,2 cm, na stronie prawej napis:
„Arbeit ist des Burgers Zierde: Segen ist der Muhe Preis.
Schiller”, na stronie prawej twarz Schillera z profilu
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Plakieta z wizerunkiem Schillera345

�150 z∏ x � x � x� 4

Bracia ¸opieƒscy
odlew z bràzu, 26 x 18 cm, 
na spodzie napis: „Model zastrze˝ony”, 
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Popielnica, 1 po∏owa XX w.346

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4

Las
glina wypalana, malowana angobà, 20 x 22 cm, 
sygn. p.d.: inicja∏ wiàzany „MWOO”
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Plakieta, XX w.347

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4
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szk∏o bezbarwne szlifowane, 
wys. 30 cm  
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Karafka, 1 po∏owa XX w.348

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o bezbarwne szlifowane, 
wys. 27,5 cm  
cena wywo∏awcza: 120 z∏

Karafka, 1 po∏owa XX w.349

�220 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o bezbarwne szlifowane, 
wys. 30 cm  
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Karafka, 1po∏owa XX w.350

�180 z∏ x � x � x� 4

szk∏o bezbarwne, miejscami
matowione, 
wys. 23 cm  
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Karafka, 1 po∏owa XX w.354

�150 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o bezbarwne szlifowane,
grawerowane, 
wys. 23,5 cm  
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Karafka, 1 po∏owa XX w.355

�160 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o bezbarwne, miejscami
matowione, 
wys. 23 cm  
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Karafka, 1 po∏owa XX w.356

�150 z∏ x � x � x� 4

Wazon secesyjny351

szk∏o, wysokoÊç 36 cm
cena wywo∏awcza: 800 z∏

�1000 z∏ x � x � x� 4

Komplet toaletowy, XX w.358

2 karafki, 3 puzderka
szk∏o kryszta∏owe
cena wywo∏awcza: 300 z∏

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

Wyciskarka do cytryn360

szk∏o ró˝owe, Êrednica 13 cm 
cena wywo∏awcza: 30 z∏

�40 z∏ x � x ⌧ x� 4

Talerzyk deserowy361

szk∏o ró˝owe, Êrednica 24 cm 
cena wywo∏awcza: 30 z∏

�40 z∏ x � x ⌧ x� 4

Szkatu∏ka352

drewno, 8,5 x 20 x 14 cm 
cena wywo∏awcza: 350 z∏

�400 z∏ x � x � x� 4

Patera na nó˝ce353

szk∏o zielone, 30 x 19 cm 
cena wywo∏awcza: 60 z∏

�80 z∏ x � x ⌧ x� 4

Polska, Niemcy
szk∏o lane; bezbarwne, bràzowe
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Butelki (10 szt.), 1 po∏owa XX w.359

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o mleczne, lane, malowane, wysokoÊç karafki: 21 cm,
wysokoÊç kieliszka: 8,5 cm, uszkodzenia
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Karafka + kieliszek, XIX/XX w.357

�100 z∏ x � x ⌧ x� 3
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Dania, Royal Kopenhagen
porcelana malowana
podszkliwnie, 
wysokoÊç: 26 cm, 
znak firmowy 
oraz podpis malarza: 
„Arth Boesen”
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Wazon, po 1925362

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

Chiny
porcelana malowana 
– sceny z dworu cesarza,
wysokoÊç: 57 cm 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Wazon, 1 po∏owa XX w.363

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

Chiny 
porcelana malowana 
– sceny z dworu cesarza,
wysokoÊç: 57 cm, 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Wazon, 1 po∏owa XX w.364

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o ciàgnione, 
opalizujàce, wielobarwne,
wysokoÊç: 28 cm,
wyszczerbienia 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Wazon, XX w.365

�40 z∏ x � x ⌧ x� 1

Czechy, Klikov
glina wypalana, 
wysokoÊç: 10 cm, 
na spodzie: 
„Klikov/Kera-Ben” 
cena wywo∏awcza: 
20 z∏

Wazonik ceramiczny, XX w.366

�50 z∏ x � x ⌧ x� 3

Niemcy
glina wypalana 
i malowana,
wysokoÊç: 11 cm 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Miarka ceramiczna, XX w.367

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy, Ilmenau
porcelana bia∏a, Êrednica 18 cm, dekoracja kwiatowa,
brzegi z∏ocone
cena wywo∏awcza: 310 z∏

Kabaret 3-dzielny368

�400 z∏ x � x � x� 4

Niemcy, Rosenthal, wz. Moliere
porcelana bia∏a, Êrednica 19 cm, dekoracja kwiatowa, 
brzegi z∏ocone
cena wywo∏awcza: 490 z∏

Paterka, 1934-38369

�600 z∏ x � x � x� 4

Niemcy, Rosenthal, wz. Maria
porcelana bia∏a, 22 x 15 cm, dekoracja kwiatowa
cena wywo∏awcza: 450 z∏

Popielnica na cygara370

�600 z∏ x � x � x� 4

Chodzie˝
porcelana dekorowana kalkà, wysokoÊç: 14 cm,
wyszczerbienia 
cena wywo∏awcza: 10 z∏

Pojemniki na przyprawy (2 szt.), 1 po∏owa XX w.371

�20 z∏ x � x ⌧ x� 2

Esterwelch
kamionka barwiona, z∏ocenia, Êr. 42 cm   
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Podstawa pod ikeban´ art deco, XX w.372

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

szk∏o
dwuwarstwowe,
wysokoÊç: 18 cm, 
Êrednica: 23,5 cm, 
p´kni´cie 
przy podstawie
cena wywo∏awcza:
50 z∏

Wazon kulisty, XX w.373

�100 z∏ x � x ⌧ x� 2
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metal bràzowiony, wys. 14 cm  
cena wywo∏awcza: 250 z∏

Para lichtarzy, pocz. XX w.374

�500 z∏ x � x ⌧ x� 4

imitacja marmuru,
listownik, ka∏amarz, suszka 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Przybornik biurkowy, XX w.375

�600 z∏ x � x ⌧ x� 2

cyna 
cena wywo∏awcza: 30 z∏

Termofor, pocz. XX w.376

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4

Niemcy
srebro pr. „800”, 
wys. 20 cm  
cena wywo∏awcza: 250 z∏

Wazon, 1 po∏owa XX w.377

�450 z∏ x � x ⌧ x� 3

plater, 
2 wk∏ady szklane
cena wywo∏awcza: 
450 z∏

Stojak na przyprawy378

�600 z∏ x � x � x� 4

miedê srebrzona, 
cena wywo∏awcza: 10 z∏

Serwetnik a˝urowy, XX w.379

�20 z∏ x � x ⌧ x� 4

Polska
srebro pr. „84”, wysokoÊç: 3,5 cm, wgniecenia, dekoracja
grawerowana, 
cena wywo∏awcza: 80 z∏

Solniczka, 1896-1909380

�150 z∏ x � x ⌧ x� 3

blacha miedziana, Êrednica: 39,5 cm
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Misa, 1 po∏owa XX w.381

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Warszawa, 
Jan Pogorzelski
srebro, pr. „84”, 
wysokoÊç: 6,8 cm, 
dekoracja grawerowana, 
wzór kwiatowy 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Kieliszek, przed 1910 383

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Warszawa, Krupski i Matusiewicz
srebro pr. „3”, grawerowana dekoracja, wewnàtrz dedykacja
z datà 1937 r., wgniecenie
cena wywo∏awcza: 50 z∏

PapieroÊnica, 1 po∏owa XX w.384

�100 z∏ x � x ⌧ x� 3

Warszawa
srebro, pr. „84”, 
wysokoÊç: 6,2 cm
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Kubek, 1896-1909 385

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

mosiàdz, dekoracja palmetkami, Êrednica: 9 cm, 
cena wywo∏awcza: 20 z∏

Puzderko, 1 po∏owa XX w.382

�50 z∏ x � x ⌧ x� 4



kataloginne, zegarki

blacha mosi´˝na, wys. 18 cm  
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Nocnik, XX w.386

�250 z∏ x � x ⌧ x� 4

USA
lustro z nadrukiem reklamowym, 39,5 x 27,8 cm,
uchwyty wiklinowe
cena wywo∏awcza: 150 z∏

Taca z reklamà coca-coli, po∏owa XX w.387

�300 z∏ x � x ⌧ x� 4

Londyn
czarny aksamit, wewnàtrz skóra i at∏as, sygnowany
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Cylinder, 1 po∏owa XX w.388

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

USA, Elgin
koperta srebrna pr. „84”, niefortunnie dobrana, brak szkie∏ka
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Zegarek kopertowy, XX w.389

�100 z∏ x � x ⌧ x� 1

Francja
z∏oto pr. „585”, 14 K, wewn´trzna koperta - metal
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Zegarek kopertowy, 1 po∏owa XX w.390

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

koperta srebrna, poz∏acana, nakr´cany na kluczyk, dewizka
metalowa 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Zegarek kopertowy, XIX/XX w.391

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3
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katalog bi˝uteria

�wartoÊç rynkowa � licytacja w dó∏ � warunkowa licytacja w dó∏ ⌧ brak limitu �dolny limit ceny � obiekt posiada opini´ lub ekspertyz´

niezale˝nych ekspertów � obiekt posiada certyfikat Desa Unicum � stan obiektu (w skali od 0 do 5) � oprawiony w ram´ � bez ramy

Saigon
srebro, a˝urowe wykoƒczenie, dekoracja plastyczna (motyw
smoka)
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Medalion wschodni, XX w.392

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal poz∏acany, kamienie syntetyczne
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Brosz a˝urowa, XX w.393

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

bia∏y metal, kamienie syntetyczne
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Wisior, XX w.394

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal, kamieƒ syntetyczny, dekoracja plastyczna (kwiat ró˝y) 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Broszka, XX w.395

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal z∏ocony, 
sztuczne per∏y, 
uszkodzenia 
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Brosza, XX w.396

�100 z∏ x � x ⌧ x� 3

Warszawa
srebro pr. „3”, malachit
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Broszka, 2 po∏owa XX w.397

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal, imitacja kamieni szlachetnych
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Bransoletka na rami´, XX w.398

�100 z∏ x � x ⌧ x� 3

metal, imitacja kamieni szlachetnych
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Bransoletka, XX w.399

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Rosja
srebro zdobione niellem, pr. „700” 
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Pas kaukaski, koniec XIX w400

�600 z∏ x � x ⌧ x� 4

metal, imitacja kamieni szlachetnych, emalia
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Bransoletka a˝urowa, XX w.401

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

srebro pr. „3”, malachit, brak jednego ogniwa
cena wywo∏awcza: 50 z∏

Bransoleta a˝urowa, 2 po∏owa XX w.402

�100 z∏ x � x ⌧ x� 4

Warszawa, Józef Fajngold
srebro, pr. 3, ametyst
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Wisior, 2 po∏owa XX w.403

�300 z∏ x � x � x� 5
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drewno d´bowe, barwione, siedzisko i zaplecek
tapicerowane
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Krzes∏a (2 szt.), XX w.404

�400 z∏ x � x ⌧ x� 2

drewno barwione, obicie - czerwony plusz, 
d∏ugoÊç: 180 cm, szerokoÊç: 74 cm, wysokoÊç: 107 cm
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

Kanapa eklektyczna, XX w.405

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 4

drewno d´bowe, obicie – czerwony plusz
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Krzes∏a (2 szt.), XX w.406

�400 z∏ x � x ⌧ x� 4

okleina orzechowa,
wysokoÊç: 78 cm,
blat: 52 x 52 cm, 
blat profilowany, 
pod spodem dwie
szufladki (jedna 
z podzia∏kami), 
noga trójdzielna, toczona
cena wywo∏awcza: 
400 z∏

Stolik – niciak, 1 po∏owa XX w.407

�800 z∏ x � x ⌧ x� 2

drewno brzozowe,
wysokoÊç: 79 cm, 
blat: 42 x 49 cm, 
noga trójdzielna, 
pod blatem szufladka 
z podzia∏kami
cena wywo∏awcza: 
300 z∏

Stolik – niciak, XX w.408

�500 z∏ x � x ⌧ x� 3

drewno orzechowe,
wysokoÊç: 72 cm, 
blat: 38 x 48 cm, 
noga trójdzielna, 
pod blatem szufladka
cena wywo∏awcza: 
300 z∏

Stolik – niciak, XX w.409

�600 z∏ x � x ⌧ x� 2

fornir, na blacie intarsja - szachownica, wysokoÊç: 75 cm,
blat: 84 x 87 cm, blat odk∏adany, intarsjowany drewnem
mahoniowym i jesionowym (motyw kwiatowy)
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Stolik do gry w szachy, koniec XIX w.410

�1500 z∏ x � x ⌧ x� 2

konstrukcja
sosnowa,
ok∏adziny
orzechowe, wys.
∏àczna 165 cm,
blat 141 x 78 cm
cena
wywo∏awcza: 
3 000 z∏

Biurko – toaletka, pocz. XX w.411

�5000 z∏ x � x ⌧ x� 3

okleina mahoniowa, na blacie sukno, wysokoÊç: 77,5 cm,
blat: 66 x 86 cm
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Stolik – karciak, XX w.412

�400 z∏ x � x � x� 4

okleina orzechowa,
okucia mosi´˝ne,
wysokoÊç: 80 cm, 
brak zamka,
jednodrzwiowa, 
wewnàtrz jedna pó∏ka
cena wywo∏awcza: 
500 z∏

Szafka nocna, XX w.413

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 3

fornir – orzech kaukaski, 
wysokoÊç: 75,5 cm, blat owalny: 113 x 79 cm 
cena wywo∏awcza: 500 z∏

Stó∏ w typie Ludwika Filipa, XX w.414

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 4

w typie secesji
drewno barwione, wysokoÊç: 64 cm, szerokoÊç: 58 cm 
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Pó∏ka wiszàca, XX w.415

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3
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Anglia,
styl wiktoriaƒski
drewno orzechowe,
pulpit wyk∏adany
skórà, 
wysokoÊç: 80 cm 
cena wywo∏awcza:
3 000 z∏

Kantorek – DAVENPORT, III çwierç XIX w.416

�5000 z∏ x � x ⌧ x� 3

drewno barwione, 
okucia mosi´˝ne,
nadstawka z lustrem,
190 x 91 x 46 cm 
cena wywo∏awcza: 800 z∏

Pensjonarka, pocz. XX w.417

�1200 z∏ x � x ⌧ x� 2

mahoƒ, okucia i uchwyty do przenoszenia mosi´˝ne, 
84,5 x 89,5 x 39,5 cm
trzy szuflady i czeÊç do pisania maskowana licem szuflady
(sk∏adana i wysuwana)
cena wywo∏awcza: 2000 z∏

Komoda – sekretarzyk418

�3000 z∏ x � x � x� 4

drewno d´bowe, siedziska krzese∏ wy∏o˝one skórà, wysokoÊç:
79 cm, blat: 124 x 89 cm, 2 wk∏ady o szerokoÊci 49 cm
cena wywo∏awcza: 2 000 z∏

Stó∏ rozk∏adany + 6 krzese∏, XX w.419

�4000 z∏ x � x ⌧ x� 3

drewno jesion, brzoza, siedziska tapicerowane
stó∏ owalny 80 x 60
cena wywo∏awcza: 1 200 z∏

Stolik owalny i dwa fotele, XX w.420

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 3

orzech, wysokoÊç 80 cm, owal 135 x 84
cena wywo∏awcza: 1 000 z∏

Stó∏ w typie Ludwika Filipa, pocz. XX w.421

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 4

okleina mahoniowa,
wysokoÊç: 80 cm, 
blat: 45,5 x 45,5 cm, 
pod blatem dwie szufladki,
toczona, 
trójdzielna noga
cena wywo∏awcza: 200 z∏

Stolik – niciak, XX w.422

�400 z∏ x � x ⌧ x� 2

okleina mahoniowa,
wysokoÊç: 75 cm, blat: 37 x
37 cm, blat kwadratowy
wsparty na czterech
tralkowych nogach, pod
blatem kwadratowa pó∏eczka
cena wywo∏awcza: 100 z∏

Stolik – pomocnik, XX w.423

�200 z∏ x � x ⌧ x� 2

wysokoÊç: 78,5 cm,
Êrednica: 54 cm, 
stolik okràg∏y 
na trójdzielnej nodze 
z blatem rzeêbionym 
w kwiatowo-geome-
tryczne wzory
cena wywo∏awcza: 
100 z∏

Stolik z okràg∏ym blatem, XX w.424

�200 z∏ x � x ⌧ x� 4

drewno sosnowe 
i d´bowe, 
formir d´bowy, 
dekoracja neorokokowa,
185 x 130 x 62
cena wywo∏awcza:
1200 z∏

Szafy ubraniowe (2 szt.), pocz. XX w.425

�2000 z∏ x � x ⌧ x� 3

drewno barwione, siedziska tapicerowane, do renowacji
cena wywo∏awcza: 300 z∏

Krzes∏a (6 szt.), XX w.426

�600 z∏ x � x ⌧ x� 1

wysokoÊç: 80 cm, szerokoÊç: 90 cm, g∏´bokoÊç: 52 cm, 
4 szuflady, okucia mosi´˝ne
cena wywo∏awcza: 400 z∏

Komoda – Henryków, XX w.427

�150 z∏ x � x ⌧ x� 1



katalogmeble

drewno barwione, 
wysokoÊç: 107 cm, 
blat: 31 x 31 cm, noga
rzeêbiona (motyw kwiatowy)
cena wywo∏awcza: 100 z∏

S∏upek pod kwiaty, XX w.428

�200 z∏ x � x � x� 2

kanapa, szer. 123 cm, fotel i 4 krzes∏a, drewno orzechowe,
rzeêbione, tapicerowane
cena wywo∏awcza: 3000 z∏

Zestaw mebli secesyjnych, pocz. XX w.429

�6000 z∏ x � x ⌧ x� 4

drewno barwione, 
wysokoÊç: 107 cm, 
blat: 33 x 33 cm
cena wywo∏awcza: 100 z∏

S∏upek pod kwiaty, XX w.430

�200 z∏ x � x ⌧ x� 3

mechanizm Gustav Becker,
obudowa drewniana,
wysokoÊç: 85 cm, 
szerokoÊç: 37,5 cm,
tarcza porcelanowa, 
system bicia pó∏godzinny,
sprawny
cena wywo∏awcza: 600 z∏

Zegar Êcienny, XIX/XX w.431

�1000 z∏ x � x ⌧ x� 2
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aukcje 2004

Zapraszamy na aukcje w 2004 roku

Aukcja 130 VARIA – 24 stycznia 2004
wystawa przedaukcyjna: 19 – 23 stycznia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 1 – 31 grudnia

Aukcja 131 VARIA – 21 lutego 2004
wystawa przedaukcyjna: 16 – 20 stycznia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 4 stycznia – 2 lutego

Aukcja 132 – Malarstwo i Rzemios∏o Artystyczne – 20 marca 2004
wystawa przedaukcyjna: 11 – 19 marca
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 1 grudnia – 28 lutego

Aukcja 133 VARIA – 24 kwietnia 2004 
wystawa przedaukcyjna: 19 – 23 kwietnia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 4 lutego – 2 kwietnia

Aukcja 134 – Malarstwo i Rzemios∏o Artystyczne – 22 maja 2004 
wystawa przedaukcyjna: 12 – 21 maja
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 1 marca – 30 kwietnia

Aukcja 135 VARIA – 12 czerwca 2004
wystawa przedaukcyjna: 7 – 11 czerwca
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 4 kwietnia – 21 maja

Aukcja 136 VARIA – 10 lipca 2004
wystawa przedaukcyjna: 5 – 9 lipca
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 24 maja – 18 czerwca

Aukcja 137 VARIA – 21 sierpnia 2004
wystawa przedaukcyjna: 16 – 20 sierpnia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 21 czerwca – 30 lipca

Aukcja 138 – Malarstwo i Rzemios∏o Artystyczne – 18 wrzeÊnia 2004 
wystawa przedaukcyjna: 9 – 17 wrzeÊnia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 4 maja – 28 sierpnia

Aukcja 136 – VARIA – 16 paêdziernika 2004 
wystawa przedaukcyjna: 11 – 15 paêdziernika
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 2 sierpnia – 20 wrzeÊnia

Aukcja 134 – Malarstwo i Rzemios∏o Artystyczne – 27 listopada 2004 
wystawa przedaukcyjna: 17 – 26 listopada
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 1 wrzeÊnia – 6 listopada

Aukcja 137 VARIA – 11 grudnia 2004
wystawa przedaukcyjna: 6 – 10 grudnia
przyjmowanie obiektów na aukcj´: 22 wrzeÊnia – 19 listopada

Rezerwacja miejsc na aukcji i numerów aukcyjnych:

Tel. (22) 621 66 15, fax (22) 622 04 60, e-mail: aukcje@desa.pl

Warunkiem przyj´cia rezerwacji jest podanie imienia, nazwiska oraz numeru telefonu. 

Odebranie numeru licytacyjnego musi nastàpiç najpóêniej na 15 minut przed rozpocz´ciem aukcji.





P R E N U M E R A T A
Zamówienia przyjmuje – Katarzyna Ossowska-Siwik k.siwik@wtrendy.pl, tel. 333 8808




