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Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2015
Bez energii nie ma życia, a wszystko co żyje - jak słusznie zauważył Arthur Schopenhauer 
- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2015
Bez energii nie ma życia, a wszystko co żyje - jak słusznie zauważył Arthur Schopenhauer 
- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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1
StefAn BArABAŚ  (XX w.)

“Taniec”, 1925/1926 r.

drzeworyt/papier, 18,5 x 13,5 cm
sygnowany na klocku l.d.: 'BS'
na odwrociu opisany: 'StefAn BArABAŚ “tAniec” | PAŃStWOWA 
SzkOŁA PrzeSMYSŁu drzeWneGO | W zAkOPAneM'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

2
StefAn BArABAŚ  (XX w.)

“Walka”, 1925/1926 r.

drzeworyt/papier, 15 x 11,8 cm
na odwrociu opisany: 'StefAn BArABAŚ “WAlkA” | PAŃStWOWA 
SzkOŁA PrzeMYSŁu drzeWneGO | W zAkOPAneM'

cena wywoławcza:  1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000



zakopiańska Państwowa Szkoła Przemysłu drzewnego była w okresie 
międzywojennym jednym z najciekawszych ośrodków życia artystycznego 
w Polsce. Głównym nurtem kształcenia rzemieślników była snycerka, 
jednak uczniowie wykonywali również grafiki w technice drzeworytu. 

W prezentowanych grafikach widać charakterystyczną dla szkoły kenara fuzję 
inspiracji sztuką ludową, tradycyjnych technik oraz modernistycznej stylistyki. 
drzeworyty uczniów zamieszczono do sprawozdania z roku szkolnego 
1925/1926. Prezentowane prace są rzadkością na rynku aukcyjnym w Polsce.

3
AntOni SucHOnek  (XX w.)

“Janosik z Frajerką”, 1925/1926 r.

drzeworyt/papier, 14,5 x 12 cm
na odwrociu opisany: 
'AntOni SucHOnek “jAnOSik z frAjerkĄ” | PAŃStWOWA 
SzkOŁA PrzeMYSŁu drzeWneGO | W zAkOPAneM'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000



4
zOfiA StAnkieWicz  (1862 - 1955)

“Wróble”

akwaforta, akwatinta/papier, 24 x 30,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana i opisana ołówkiem p.d.: 'Wróble zofia Stankiewicz'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

5
tAdeuSz dziÓBkieWicz  (ur. 1923)

Most

sucha igła/papier, 21 x 28 cm (w świetle passe-partout)
sygnowana ołówmiek p.d.: 
't. dzióbkiewicz', opisana l.d.: (nieczytelne) sucha igła'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

6
StefAn MrOŻeWSki  (1894 - 1975)

“Przeprowadzka”

drzeworyt/papier, 35 x 41 cm
sygnowany i opisany ołówkiem p.d.: 'St. Mrożewski | n. York', opisany l.d.: 
'Przeprowadzka'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA: 
- A. Pietrzak, czarodziej rylca, Warszawa 2004



7
WŁAdYSŁAW SkOczYlAS  (1883 - 1934)

Głowa górala, 1913 r.

drzeworyt/papier, 31 x 29 cm

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

literAturA:
- krystyna czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, il. 132, s. 265



8
zOfiA StrYjeŃSkA  (1891 - 1976)

Teka “Polskie stroje ludowe”, 1939 r.

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier, 50 x 39,5 cm (wymiar każdej planszy, plansza nr 21, 45,2 x 37,5 cm) 
wszystkie plansze sygnowane p.d.: ‘z. StrYjeŃSkA’
teka zawiera 40 plansz wydanych przez c. Szwedzickiego w nicei w 1939 roku, numer edycji 20/400

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000





9
jAn ruBczAk  (1884 - 1942)

Widok na kościół św. Barbary w Krakowie

akwaforta, akwatinta/papier, 25,6 x 19,6 cm (zadruk) 51 x 31,5 (arkusz)
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jan rubczak'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

10
HenrYk GlicenStein  (1870 - 1942)

Prorok Samuel, 1921/1922 r.

sucha igła/papier, 20,4 x 15,2 cm (zadruk) 28 x 21 cm (arkusz)
sygnowana ołówkiem l.d.: 'H. Glicenstein'
pod kompozycją opis w języku angielskim

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- tamara Sztyma-knasiecka, Syn swojego ludu. twórczość Henryka 
Glicensteina 1870-1942, Warszawa 2008, s. 147-148



11

12

11
leOPOld GOttlieB  (1879 - 1934)

Caritas, 1906 r.

litografia barwna/papier, 30 x 23 cm (zadruk) 40,5 X 29,5 cm (arkusz)
sygnowana na kamieniu l.d.: 'leopold Gottlieb Barmherzigkeit 
Originallithographie'
poniżej opisana: 'VerlAc der GeSellScHAft fÜr VerVielfAltiGende 
kunSt, Wien. | druck: SeceSSiOn, GrAPH kunStAnStAlt, Wien'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000 

12
cHAiM GOldBerG  (1917 - 2004)

Rynek w Kazimierzu Dolnym

litografia barwna/papier, 38 x 51 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'chaim Goldberg', opisana l.d.: 'clXXi/clXXV'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja:  2 000 - 4 000



13
MieczYSŁAW jABŁOŃSki  (1892 - 1965)
(Mieszko)

Święty Franciszek

drzeworyt/papier, 30,5 x 16 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'M. jabłoński', opisany l.d.: 'Św. franciszek z Asyżu'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

14
MAriAn rOMAŁA  (1912 - 1984)

Ołtarz

drzeworyt/bibułka, 22,5 x 7,2 cm (zadruk) 
28,7 x 11,8 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Mromała'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 800 - 1 500

15
jAn WOjnArSki  (1879 - 1937)

Krucyfiks królowej Jadwigi na Wawelu, 1954 r.

akwaforta/papier, 42 x 29,5 cm (zadruk) 54 x 42 cm (arkusz) 
sygnowana, datowana i opisana ołówkiem p.d.: 'z org płyty 54 jan Wojnarski'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- Beata lewińska Gwóźdź, jan Wojnarski 1879 – 1937. Między niebem a 
kamieniem. Malarstwo, grafika i rysunek, Pelpin 1992, il. 32



niewielki dworek w Gościeradzu pod Bydgoszczą był ulubionym 
domem artysty. Otrzymał go w 1922 roku od Wydziału krajowego, 
w zamian za ofiarowanie Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu 
swoich zbiorów. Wyczółkowski spędzał w niewielkim, drewnianym 
budynku okres od kwietnia do października, spacerując po Borach 
tucholskich i rysując okoliczne krajobrazy, w tym rezerwat 
cisów Staropolskich w Wierzchlesie. W 1933 roku drewniany 
budynek został rozebrany, a na jego miejscu powstał murowany, 
historyzujący dworek, którego projekt był wynikiem współpracy 
Wyczółkowskiego z inżynierem kazimierzem Szulisławskim. dzięki 
mieszkaniu w sercu Borów tucholskich Wyczółkowski mógł spędzać 

czas na łonie natury, z którą był bardzo silnie emocjonalnie 
związany.  jego wieloletni przyjaciel, wspomniany wcześniej inżynier 
Szulisławski pisał: „(…) Mieszkając w Gościeradzu pod koronowem, 
na południowym krańcu Borów tucholskich, zapuszczał coraz 
częściej zagony w głąb tych lasów, których wartości coraz więcej 
poznawał, coraz bardziej uczył się cenić i coraz goręcej kochać. 
częściej i częściej odnajdywał motywy, które go przykuwały 
i zmuszały do odtworzenia ich w sztuce, wzbudzając podziw dla 
lasu jako zjawiska przyrody. A przy tym umiał wzniecić w sobie 
głęboką i pokorną cześć dla prastarych, odwiecznych szczątków 
dawno minionej, niepowrotnej przeszłości”.

16
leOn WYczÓŁkOWSki  (1852 - 1936)

Dworek w Gościeradzu, 1934 r.

litografia/papier, 30 x 40,5 cm
sygnowana i datowana na kamieniu l.d.: 'lWyczół | 1934'

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 22 000 - 26 000



17
WŁAdYSŁAW jArOcki  (1879 - 1965)

Schylająca się 

sucha igła/papier, 37,5 x 28 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

18
WŁAdYSŁAW jArOcki  (1879 - 1965)

Schylająca się 

akwaforta, sucha igła/papier, 28 x 20,5 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

19
MAŁGOrzAtA leSzczeWSkA-WŁOdArSkA  (XX w.)

“Bestie” wg cliche-verre B. Schulza, 1991 r.

akwaforta/papier, 24 x 18 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'”Bestie” wg cliché-verre B. Schulza 56/300 akwaforta M.l. Włodarska 1991'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



20
ericH Heckel  (1883 - 1970)

Śpiąca kobieta, 1952 r.

litografia/papier, 37 x 26,5 cm
sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 'Heckel 52'
poniżej opisana ołówkiem: 'M. Waechel ii dolim'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 - 4 500



21
MAriAn BĄkOWSki, MAriAn ŁOMnicki  (kon. XiX w.)

“Ssaki”, tablica 72

litografia barwna/papier, 29 x 37 cm (w świetle passe-partout)

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 - 600

22
MAriAn BĄkOWSki, MAriAn ŁOMnicki  (kon. XiX w.)

“Członkonogie”, tablica 66

litografia barwna/papier, 29 x 37 cm (w świetle passe-partout)

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 - 600

23
MAriAn BĄkOWSki, MAriAn ŁOMnicki  (kon. XiX w.)

“Mięczaki”, tablica 76

litografia barwna/papier, 29 x 37 cm (w świetle passe-partout)

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 - 600



24
StAniSŁAW WYSPiAŃSki  (1869 - 1907)

Strona tytułowa czasopisma Rocznik Krakowski, 1900 r.

litografia barwna/papier żeberkowy, 26,5 x 16,3 cm
sygnowana na kamieniu monogramem wiązanym l.d.: 'SW'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 500 - 5 000

literAturA:
- krystyna czarnocka, Półtora wieku grafiki polskiej, Warszawa 1962, il. 82, s. 173



25
kArOl frYcz  (1877 - 1963)

Klaudia w sztuce Dzieci Waniuszyna, 1904 r.

autolitografia/papier, 35 x 27,3 cm
sygnowana na kamieniu śr.d.: 'fk', opisana wśród przedstawienia: 'kladyna | 
dzieci Waniuszyna' 
Grafika pochodzi z teki Melpomeny, wydanej w krakowie w 1904 roku. W 
tece znalazły się autolitografie o tematyce teatralnej wybitnych artystów 
przełomu wieków - m.in. Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Szreniawy 
rzeckiego, karola frycza.

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

literAturA:
- katalog zbiorów Gabinetu Grafiki, tom 1: Grafika polska w latach 1901-
1939, Wrocław 1983, kat. 682, s. 207

26
StAniSŁAW rzecki-SzerniAWA  (1888 - 1972)

Michał Przybyłowicz jako Król w sztuce „Kopciuszek”, 1904 r.

litografia barwna/papier, 25,3 x 15,4 cm
sygnowana na kamieniu p.d.: 'St.r'
Grafika pochodzi z teki Melpomeny, wydanej w krakowie w 1904 roku. W 
tece znalazły się autolitografie o tematyce teatralnej wybitnych artystów 
przełomu wieków - m.in. Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Szreniawy 
rzeckiego, karola frycza.

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

literAturA:
- katalog zbiorów Gabinetu Grafiki, tom 1: Grafika polska w latach 1901-
1939, Wrocław 1983, kat. 703, s. 211

27
kArOl frYcz  (1877 - 1963)

Bolesław Puchalski jako poseł w sztuce Jerzego Żuławskiego „Eros i Psyche”, 1904 r.

litografia barwna/papier, 46,4 x 31,4 cm
sygnowana na kamieniu p.d.: 'fk', 
opisana wśród przedstawienia: 'eros i Psyche | Poseł'
Grafika pochodzi z teki Melpomeny, wydanej w krakowie w 1904 roku. W 
tece znalazły się autolitografie o tematyce teatralnej wybitnych artystów 
przełomu wieków - m.in. Witolda Wojtkiewicza, Stanisława Szreniawy 
rzeckiego, karola frycza.

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

literAturA:
- katalog zbiorów Gabinetu Grafiki, tom 1: Grafika polska w latach 1901-
1939, Wrocław 1983, kat. 684, s. 207



jak pisała monografistka Wojkiewicza teresa Stepnowska „rok 1905 jest 
w twórczości Wojtkiewicza rokiem przełomowym. Mimo codziennych 
posiedzeń przy „malarskim” stoliku w Michalikowej cukierni, wiele w ciągu 
tego roku malował i rysował. krok po kroku krystalizował własną wizję 
malarską oczyszczając ją z obcych sobie elementów i zapożyczonych 
naleciałości. W pracach pochodzących z tego roku widać stopniowe 
przezwyciężanie trudności, jakie uprzednio artysta napotykał w kompozycji, 
krzepnięcie i uspokajanie się formy. ukryta i mało wyrazista przedtem 
linia zaznacza się teraz coraz dźwięczniej w serii pięknych portretów 
i w Monomaniach. Bezlitosny humor rysunków ustępuje miejsca ściszonej, 
lirycznej nucie, która zdominuje wkrótce pierwotne dążenie do uzyskania 
maksymalnej ekspresji. zastąpi ją poezja i wytworność dworskich ceremonii.”
Prezentowana praca powstała we wspomnianym, przełomowym dla twórczości 
artysty 1905 roku. to litografia, pochodząca z krakowskiego satyrycznego pisma 
„Hrabia Wojtek”. Magazyn ukazywał się nieregularnie w latach 1905-1906 
– był dodatkiem do socjalistycznego periodyku „naprzód”. Prezentowana 
litografia pochodzi z numeru 344 z 1905 roku. Łącznie ukazało się siedem 
zeszytów „Hrabiego Wojtka“ - jeden „prospektowy“ nienumerowany i sześć 
numerowanych. W dodatku - obok Wojtkiewicza - swoje rysunki zamieszczali 
także Stanisław Szreniawa-rzecki i Stanisław kuczborski. 

28
WitOld WOjtkieWicz  (1879 - 1909)

“Nowożytny Eliasz”, 1905 r.

litografia barwna/papier żeberkowy, 39,3 x 29,3 cm
u góry tytułowana: 'nowożytny eljasz'
u dołu opisana: 'Wielebny ks. rublarz syt sławy, zaszczytów i groszy | 
zebranych za marki i za msze, na chorągwie i olej do | lampki porwan 
został - na lampie jerozolimskiej, natu- | ralnie jadąc - w lepsze światy! Oby 
mu lampa lekką była...'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 6 000

literAturA:
- jerzy ficowski, Witold Wojtkiewicz, Galeria Browarna, 
Łowicz 1996, s. 39
- Witold Wojtkiewicz 1879-1909, katalog wystawy, tom 2, oprac. 
B. domańska przy współpracy A. zeńczak, Muzeum narodowe 
w krakowie, kraków 1989, s. 138, nr kat. 214, s. 139



29
StAniSŁAW kluczYkOWSki  (ur. 1937)

“Jaskier kosmaty, Babka średnia, Kopytnik pospolity”, 1980 r.

akwaforta/papier,32 x 24,5 cm (zadruk) 40 x 30 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana ołówkiem p.d.: 'A/17/30 St. kluczykowski 80'
opisana na płycie l.d.: 'jaskier kosmaty - ranunculus lanuginosus | Babka średnia 
- Plantago media | kopytnik pospolity - Asarum europaeum'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

30
StAniSŁAW kluczYkOWSki  (ur. 1937)

“Podbiał pospolity, Szczawnik zajęczy, Skrzyp polny”, 1980 r.

akwaforta/papier, 32,5 x 24,5 cm (zadruk) 40 x 30 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana ołówkiem p.d.: 'A/17/30 St. kluczykowski 80'
opisana na płycie l.d.: 'Podbiał pospolity - tussilago farfara | Szczawnik zajęczy - 
Oxalis acetosella | Skrzyp polny - equisetum arvense'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

31
StAniSŁAW kluczYkOWSki  (ur. 1937)

“Jarząb pospolity, dziki bez czarny”, 1980 r.

akwaforta/papier, 32,5 x 24,5 cm (zadruk) 40 x 30 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana ołówkiem p.d.: 'A/17/30 St. kluczykowski 80'
opisana na płycie l.d.: 'jarząb pospolity - Sorbus aucuparia | dziki bez czarny - 
Sambucus nigra'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



32
WOjciecH WeiSS  (1875 - 1950)

Nicea, 1925 r.

drzeworyt/bibułka, 27,5 x 19,5 cm
sygnowany ołówkiem p.d.:'W.Weiss'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000



33
nAPOleOn OrdA  (1807 - 1883)

Grodno

litografia/papier, 29 x 42 cm
sygnowana na płycie l.d.: 'rys. z natury napoleon Orda' oraz p.d.: 'lit w lit. M. 
fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 - 1 500

34
nAPOleOn OrdA  (1807 - 1883)

Mereczowszczyzna

litografia/papier, 29 x 42 cm
sygnowana na płycie l.d.: 'rys. z natury napoleon Orda' oraz p.d.: 'lit w lit. M. 
fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 - 1 500

35
jAn ruBczAk  (1884 - 1942)

Port w Rouen

akwaforta, akwatinta/papier, 5,5 x 9 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jan rubczak' 

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



36
jAn ruBczAk  (1891 - 1969)

“To lubię”

miękki werniks/papier, 32 x 24,5 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'jerzy Hoppen', opisany 
l.d.: 'to lubię'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

37
BrOniSŁAW jAMOntt  (1886 - 1957)

Drzewa

akwaforta/papier, 19 x 24 cm
sygnowany na płycie p.d.: 'Brj'
na odwrociu nalepka galerii 'Plater' z opisem 
grafiki

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

POcHOdzenie:
- kolekcja krystyny Wróblewskiej



38
HenrYk SzczYGliŃSki  (1861 - 1944)

Cmentarzyk wiejski, 1916 r.

litografia barwna/papier, 32,5 x 42 cm (zadruk) 
44,5 x 46 cm (arkusz)
sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 'Henryk 
Szczygliński 916.29.'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

39
jÓzef rAPAcki  (1871 - 1929)

Wieże kościoła Mariackiego w Krakowie, przed 
1914 r.

litografia barwna/papier, 50 x 35 cm
poniżej opisany: 'Marienturm in krakau, Original-
litographie von josef von rapacki, Verlag der 
Gesellschaft für Vervielfältigende kunst in Wien.'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 - 1 800



40
WŁAdYSŁAW rOGuSki  (1890 - 1940)

Święty Jerzy walczący ze smokiem, lata 30.

litografia barwna/papier, 40,6 x 32,5 cm
sygnowana na kamieniu l.d.: 'Wroguski'

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 2 000 - 4 000



41
WAcŁAW WĄSOWicz  (1891 - 1942)

Plaża

drzeworyt/papier, 19 x 25 cm
sygnowany na klocku p.d.: 'Wacł. Wąsowicz'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

42
AdAM MŁOdziAnOWSki  (1917 - 1985)

“Driady i Pan”, ok. 1960 r.

drzeworyt/papier, 18,7 x 23,2 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'A Młodzianowski', 
opisany l.d.: 'driady i Pan' 

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



43
StAniSŁAW OStOjA - cHrOStOWSki  (1897 - 1947)

Zestaw ekslibrisów

drzeworyt/papier,
1) ekslibris Generalnego inspektoratu Sił zbrojnych, 1932 r. drzeworyt/papier, 8,8 x 6,5 cm (zadruk) 11,2 x 8,5 cm (arkusz) 
2) ekslibris jana dąbrowskiego, drzeworyt barwny/papier, 5,8 x 4 cm (zadruk) 8 x 6 cm (arkusz) 
3) ekslibris Bolesława cybisa, drzeworyt/papier, 8,5 x 3,3 cm (arkusz) 
4) ekslibris ireny knothe, drzeworyt/papier, 10,7 x 3,8 (zadruk) 14,5 x 6,5 cm (arkusz)

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



44
jAninA kOnArSkA  (1902 - 1975)

Targ

drzeworyt barwny/papier, 26 x 18,5 cm
sygnowany na klocku l.d.: 'janina konarska', opisany p.d.: 'drzeworyt'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

45
WAndA ficOWSkA  (1929 - 2013)

“Dachy (Tyrnowo)”, 1959 r.

linoryt barwny/bibułka, 42,5 x 30 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'Wanda ficowska 1959', opisany l.d.: 
'dAcHY (tYrnOWO) lin. barwny'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



46
WAcŁAW WĄSOWicz  (1891 - 1942)

Pejzaż z nosiwodą

drzeworyt barwny/papier, 48 x 38 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'Wacław Wąsowicz'

cena wywoławcza:  1 500 zł
estymacja: 2 500 - 4 000



47
MAriA HiSzPAŃSkA - neuMAnn  (1917 - 1980)

Przytuleni, 1946 r.

drzeworyt/papier, 29,5 x 22 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.: 'Maria Hiszpańska 1946 | Pani 
Marysi | na wędrówkę'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

48
MAriA HiSzPAŃSkA - neuMAnn  (1917 - 1980)

“Uschnięte drzewo”, 1947 r.

akwaforta/papier, 17 x 12,5 cm
u dołu sygnowana, datowana i opisana ołówkiem: 'M. Hiszpańska uschnięte 
drzewo akwaforta 1947'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

49
MAriA HiSzPAŃSkA - neuMAnn  (1917 - 1980)

“Zrozpaczony”, 1953 r.

kwasoryt/papier, 21 x 13 cm
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem l.d.: 
'M. Hiszpańska-neuman | “zrozpaczony” (kwasoryt) 1953'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



50
WOjciecH fleck  (1903 - 1972)

Akty

monotypia/papier
1) Akt siedzącej, 20 x 14,5 cm (w świetle passe-partout)
2) dwie kobiety, 20 x 14,5 (w świetle passe-partout), sygnowana p.d.: 'Woj. 
fleck'
3) czarny akt, 20,5 x 14 (w świetle passe-partout)
4) Akt stojącej, 23 x 12 (w świetle passe-partout)

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 800 - 1 800



51
AlekSAnder lASzenkO  (1883 - 1944)

Scena egipska, 1933 r.

drzeworyt/papier, 28 x 20 cm
sygnowany ołówkiem l.d.: 'A. laszenko', 
opisany i datowany p.d.: 'drzeworyt 1933'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

52
AlekSAnder lASzenkO  (1883 - 1944)

Beduin, 1937 r.

drzeworyt/papier, 39 x 26,5 cm
sygnowany ołówkiem l.d.: 'A. laszenko', opisany i datowany p.d.: 'drzeworyt 
1937'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



53
BOleSŁAW cYBiS  (1895 - 1957)

Teka Folio One of American Indian, 1970 r.

litografia, barwna/papier, 58 x 44,5 cm (wymiar każdego arkusza)
teka 9 barnych litografii w jutowej obwolucie, sygnowana na kamieniu p.d.: 
'B. cybis', sucha pieczęć l.d.: 'cYBiS', edycja 226/1000

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 3 500



54
MOjŻeSz kiSlinG  (1891 - 1953)
(Moise)

Portret brunetki

litografia barwna/papier, 50 x 34 cm
sygnowana ołówkiem na suchej pieczęci p.d.: 'jean kisling', opisana l.d.: '13/150'
sygnowana na kamieniu p.g.: 'kisling'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

55
MOjŻeSz kiSlinG  (1891 - 1953)
(Moise)

Portret chłopca, 1948 r.

litografia barwna/papier, 75 x 56 cm
sygnowana ołówkiem na suchej pieczęci p.d.: 'jean kisling', opisana l.d.: 'XV | l'
sygnowana na kamieniu p.d.: 'kisling | Sanary | 1948'

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 2 000 - 4 000



56
zYGMunt jÓzef MenkeS  (1896 - 1986)

Siedząca para

litografia barwna/papier, 40,5 x 55 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Menkes', opisana l.d.: '44/100'
sygnowana na kamieniu p.d.: 'Menkes'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 000 - 5 000



57
StefAn rASSAlSki  (1910 - 1972)

Don Kichote, 1961 r.

drzeworyt/papier, 33 x 38 cm
sygnowany i datowany ołówkiem l.d. 'S. rassalski 1961'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

58
StAniSŁAW SzukAlSki  (1893 - 1987)

Portret (symboliczny) Mikołaja Kopernika

druk artystyczny/papier,20 x 18,5 cm
sygnowany i datowany na płycie l.d.: 'SSzukalski 3 Xii 1940' 
pod kompozycją napis: '1473 - kOPernik - 1973'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 500

literAturA:
- lechosław lameński, Stach z Warty Szukalski. Szczep rogate Serce, lublin 2007



59
tAdeuSz kuliSieWicz  (1899 - 1988)

Orkiestra, 1929 r.

drzeworyt/papier, 31,5 x 22,5 cm
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: 'kulisiewicz 29'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

literAturA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, il. 58, s. 107



60
AlekSAnder OrŁOWSki  (1777 - 1832)

Kozak na koniu, 1835 r.

litografia/papier, 19,5 x 33 cm (zadruk) 26,3 x 41,5 (arkusz)
sygnowana i datowana na kamieniu monogramem wiązanym ś.d.: '18 AO 35'

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 - 5 000

61
AlekSAnder OrŁOWSki  (1777 - 1832)

Walka, 1819 r.

litografia/papier, 20 x 33,3 cm (zadruk) 32,5 x 43 cm (arkusz)
sygnowana i datowana na kamieniu monogramem wiązanym p.d.: 'AO 1819'

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 - 5 000



62
AlekSAnder OrŁOWSki  (1777 - 1832)

Polski szlachcic

litografia/papier, 55 x 42,5 cm
na odwrociu sygnowana ołówkiem: 'Al. Orłowski'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 6 000

literAturA:
- Władysław tatarkiewicz, Aleksander Orłowski, Warszawa, 1926, wg odbitki ze 
zb. jeżewskiego, il. okładka



63
jAkuB zucker  (1900 - 1981)

“Rue Paul Signac”

litografia barwna/papier, 27 x 34 cm
u dołu opisana ołówkiem: 'artist proof 3/100 rue Paul Signac jackub zucker'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

64
HenrYk HAYden  (1883 - 1970)

Martwa natura z dzbankami i cytryną 

litografia barwna/papier, 53,5 x 73 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Hayden', opisana l.d.: '49/175'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



65
MOjŻeSz kiSlinG  (1891 - 1953)
(Moise)

Mimozy, 1941 r.

litografia barwna/papier, 43,5 x 54,5 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jean kisling' 
oraz owalny wycisk 'Atelier | kiSlinG', l.d.: '44/150' 
sygnowana i datowana na kamieniu l.d.: 'kisling datowany p.d. new York 1941'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 3 500



66
AlekSAnder rzeWuSki  (1893 - 1983)

Portret damy na rekamierze, 1925 r.

sucha igła/papier, 19,8 x 25,5 cm (zadruk) 27,7 x 25,5 cm (arkusz)

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 - 2 500

67
AntOnin PrOcHAzkA  (1882 - 1945)

Muzykanci

akwaforta/papier, 20 x 27 cm

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

68
AntOnin PrOcHAzkA  (1882 - 1945)

Łódź, 1971 r.

akwaforta/papier, 21 x 27 cm
sygnowana wśród przedstawienia na płycie: 'AP'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



69
WŁAdYSŁAW lAM  (1893 - 1984)

Dysputa, 1925 r.

drzeworyt/bibułka, 25 x 18,8 cm (zadruk) 29,5 x 38,5 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d. 'Władysław lam'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 800 - 1 500

literAturA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 353

70
WŁAdYSŁAW lAM  (1893 - 1984)

“Domki rybackie”

drzeworyt/bibułka, 16 x 14 cm (zadruk) 23 x 16,5 cm (arkusz)
sygnowany ołówkiem p.d.: 'lam W.', opisany l.d.: 'domki rybackie'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



71
MAriAn PucHAlSki  (1912 - 1970)

Stare Miasto w Warszawie

litografia/papier, 15 x 11 cm
sygnowana na kamieniu: 'M PucHAlSki'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

72
BrOniSŁAW PiOtr kOPczYŃSki  (1882 - 1964)

Dom pod Orłem na Starym Mieście w Warszawie, 1913 r.

litografia/papier, 48,5 x 32 cm
sygnowana i datowana na kamieniu gmerkiem autorskim z inicjałem: 'B.k. 1913', 
opisana l.d.: 'dOM “ POd “OrŁeM” | PrzY ulicY | ŚWiĘtOjAŃSkiej | W | 
WArSzAWie' poniżej gmerk autorski z inicjałem “B.k.”

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

73
StAniSŁAW rAczYŃSki  (1903 - 1982)

Barbakan

drzeworyt/papier, 21 x 15,5 cm
sygnowany ołówkiem p.d.: 'St. raczyński'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



75
jAn GuMOWSki  (1883 - 1946)

Teka Kraków, 1926 r.

litografia/papier, 42,5 x 39,5 cm (wymiar każdego arkusza)

każda plansza sygnowana na kamieniu wśród przedstawienia
plansze: 1. Barbakan, 2. Brama floriańska i baszta pasamoników, 3. Baszta 
stolarska, 4. ulica floriańska, 5. Szczyty Sukiennic i wieże kościoła Mariackiego, 
6. Wnętrze kościoła Mariackiego, 7. Biblioteka jagiellońska, 8. katedra na 
Wawelu, 9. dziedziniec zamku królewskiego na Wawelu, 10. fragment 
krużganku zamku królewskiego na Wawelu, 11. Stara synagoga na kazimierzu, 
12. Widok ogólny krakowa od południa
teka dwunastu litografii wydana nakładem Muzeum narodowego w krakowie, 
wydrukowane w zakładzie litograficznym f. zielińskiego “Warszawa”
stan zachowania: teka bez oryginalnej obwoluty

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 227

74
tAdeuSz cieŚleWSki (SYn)  (1895 - 1944)

Teka Zamość, 1929 r.

drzeworyt/papier, 32,5 x 24,5 cm (wymiar każdego arkusza)
plansze: 1. ratusz, 2. dzwonnica przy kolegiacie, 3. Sień w podcieniach 
rynku, 4. Podcienia kamienic ormiańskich, 5. Widok na wieżę ratusza, 
6. Sień kamienicy, 7. Stare domy. 
teka siedmiu drzeworytów wydanych przez koło Miłośników książki 
w zamościu

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- Maria Grońska, Grafika w książce, tece i albumie, Wrocław 1994, poz. 150



76
zdeněk SýkOrA  (1920 - 2011)

Kompozycja

serigrafia/papier, 39,5 x 39,5 cm

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 000 - 9 000

77
jO delAHAut  (1911 - 1992)

“Rouge-mauve”, 1969 r.

serigrafia/papier, 62 x 41 cm (zadruk) 69,8 x 49,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'16/52 rouge-mauve jo. delahaut 69'

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 - 8 000



78
WOjciecH fAnGOr  (ur. 1922)

“M 5”, 1966/2001 r.

serigrafia barwna/papier, 67 x 67 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 'M5 - 21/50 fangor 1966/2001'

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 10 000 - 20 000



79
juliAn StAŃczAk  (ur. 1928)

Bez tytułu, 1970 r.

sitodruk/papier, 62 x 62 cm (zadruk) 71 x 72 cm (arkusz)
sygnowany i opisany ołówkiem p.d.: '108/165 j Stańczak'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 - 6 000



81
ricHArd AnuSzkieWicz  (ur. 1930)

Midnight Suite (Green with Red), 1979 r.

serigrafia barwna/papier, 54 x 54 cm (zadruk) 
76,5 x 76,5 cm (arkusz)
sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 
'AnuSzkieWicz 1979', l.d.: '23/95'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 8 000

80
ricHArd AnuSzkieWicz  (ur. 1930)

Midnight Suite (Blue with Black), 1979 r.

serigrafia barwna/papier, 54 x 54 cm (zadruk) 
76,5 x 76,5 cm (arkusz)
sygnowana i datowana ołówkiem p.d.: 
'AnuSzkieWicz 1979', l.d.: '75/95'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 8 000



82
VictOr VASArelY  (1906 - 1997)

Vega - Tuz Or

serigrafia barwna/papier, 
50,5 x 50,5 cm (zadruk) 74,5 x 60 cm (arkusz)
sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'fV 19/70 Vasarely'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 4 000

83
VictOr VASArelY  (1906 - 1997)

Tri Vega

serigrafia barwna/papier, 
66,5 x 66,5 cm (zadruk) 85 x 76,5 cm (arkusz)
sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'f V. 51/120 Vasarely'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 -  6 000



84
VictOr VASArelY  (1906 - 1997)

Zett

serigrafia barwna/papier, 69,5 x 69,5 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: ' fV 51/100 Vasarely'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 4 000



85
rYSzArd WiniArSki  (1936 - 2006)

“Game 7 x 7”, 1977 r.

serigrafia/papier, 58 x 58 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu: 'game 7x7 
- logical course - the elements appear keeping the 
diagonal direction 42/150 Winiarski '77'

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 12 000

86
rYSzArd WiniArSki  (1936 - 2006)

Bez tytułu, 1974 r.

serigrafia/papier, 48 x 58 cm
sygnowana i datowana u dołu długopisem: 
'Winiarski '74'

cena wywoławcza: 4 800 zł
estymacja: 6 000 - 10 000



87
rYSzArd WiniArSki  (1936 - 2006)

Cztery współoprawne prace, 1992 r.

serigrafia barwna 46,5 x 46,5 cm (każda część) 93 cm x 93 cm (całość)
cztery grafiki sygnowane, datowane i opisane u dołu ołówkiem: '1/15 turn Winiarski '92'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 15 000



88
zBiGnieW czOP  (ur. 1943)

“Japońska kąpiel”, 2015 r.

miedzioryt/papier, 
23,5 x 21,5 cm (zadruk) 35 x 33 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'e/a jAPOŃSkA kĄPiel zbigniew czop 2015 | 
cOPPerPlAte enGrAVinG'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

89
zBiGnieW czOP  (ur. 1943)

“Chanson dla Infantki”, 1986 r.

miedzioryt/papier, 
27 x 22 cm (zadruk) 39 x 35 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'66/100 chanson dla infantki zbigniew czop 1986'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



91
jÓzef GielniAk  (1932 - 1972)

“W hołdzie mojemu przyjacielowi Ż.G.”, 1957 r.

linoryt/bibułka, 
19 x 25 cm (zadruk) 35 x 46 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”W hołdzie mojemu przyjacielowi Ż.G.” linoryt 
57 r j. Gielniak'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

90
jÓzef GielniAk  (1932 - 1972)

“Sanatorium IV. (Saint - Hilaire)”, 1958 r.

linoryt/bibułka, 
20 x 26,5 cm (zadruk) 44 x 44 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”Sanatorium iV. (SAint - HilAire)” linoryt 1958 
A/P V. józef Gielniak.'
pod sygnaturą dedykacja ołówkiem: 
'Panu Heńkowi Szymczakowi'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 4 000

 literAturA:
- irena jakimowicz , józef Gielniak, Warszawa, 
1982, il. 2



92
leSzek rÓzGA  (1924 - 2015)

“Zuzanna”, 1970 r.

akwaforta/papier, 10,5 x 10,5 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'zuzanna - akwaforta e.a. leszek rózga imp./1970'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

93
leSzek rÓzGA  (1924 - 2015)
“Konary”, 1962 r.

akwaforta/papier, 32 x 24,5 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'konary - akwaforta 7/50 V-1962 r. lrózga imp.'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000



94
leSzek rÓzGA  (1924 - 2015)

“Solarium z chrabąszczami”, 1972 r.

akwaforta/papier, 49,5 x 64,5 cm
sygnowana, datowana i opisana w dołu ołówkiem: 
'Solarium z chrabąszczami - akwaforta - épreuve d'artiste iV - leszek rózga imp. iii/1972'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



95
StAniSŁAW fijAŁkOWSki  (ur. 1922)

“31 VII 76”, 1975/1995 r.

sitodruk/papier, 70 x 100 cm
sygnowany i opisany u dołu: '31 Vii 76 / 19 i 95 e.a. S.fijałkowski'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 - 4 000



1) 2) 3)

4) 5) 6)

96
StAniSŁAW fijAŁkOWSki  (ur. 1922)

Teka 6 linorytów, 1990 r.

1) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '6 Vii 90 16/50 S.fijałkowski'
2) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: 'iiia Wariacje na temat nieprawdy 16/50 S.fijałkowski 90'
3) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '13 Vii 90 16/50 S.fijałkowski'
4) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '22 iX 90 16/50 S.fijałkowski'
5) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '23 iX 90 16/50 S.fijałkowski'
6) linoryt/papier, 40 x 30 cm, sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '4 Xii 90 16/50 S.fijałkowski'
teka 6 linorytów została odbita w pracowni Gabriela Belgeonne. nakład limitowany do 55 egzemplarzy, w tym 50 o numerach 
od 1 do 50 oraz 5 oznaczonych 'H.c'. Wszystkie odbitki są sygnowane przez artystę

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 15 000



97
MAriAn MAlinA  (1922 - 1985)

“Podsłuchiwanie”, 1967 r.

linoryt/papier, 54 x 52,5 cm (zadruk) 70 x 61,5 
cm (arkusz)
sygnowany, datowany ołówkiem p.d.: 'M. Malina 
1967 r.', opisany l.d.: 'Podsłuchiwanie'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

98
jAn dOBkOWSki  (ur. 1942)

“Sowa”, 1963 r.

linoryt/papier, 
25 x 19,5 cm (zadruk) 33 x 24,5 (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”SOWA” linoryt e/a jan dobkowski 1963 r.'
na odwrociu dedykacja ołówkiem: 
'drogim Państwu Beacie i Sławkowi | Symbol 
Mądrości aby przyświecał za Oceanami | z sympatią | 
jan dobkowski 11-X-1996 r. Warszawa'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

literAturA:
- jan dobkowski, zwierzyniec albo świta 
Orfeusza, 28 linorytów do cyklu poetyckiego 
Guillaume'a Apollinaire'a, Warszawa 1996, s. 75



99
jerzY nOWOSielSki  (1923 - 2011)

Postać, 1960 r.

drzeworyt/papier, 16,5 x 10 cm
sygnowany i datowany ołówkiem l.d.: 'jn 1960'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000



100
euGeniuSz MArkOWSki  (1912 - 2007)

Bez tytułu, 1979 r.

serigrafia/papier, 44,5 x 33 cm
sygnowana i datowana u dołu cienkopisem: 'e Markowski | dn.5.1.1979'
na odwrociu drukowana nota biograficzna artysty

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 – 2 000

101
StASYS eidriGeViciuS  (ur. 1949)

“Listonosz”, 1998 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 30 x 21 cm (zadruk) 39 x 30 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 'A listonosz e/A 1998 
Stasys'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500 



102
SAMuel SzczekAcz  (1917 - 1983)

Kompozycja

monotypia/papier, 19,5 x 9,5 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'S.SzczekAcz'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 8 000



103
kOnrAd Srzednicki  (1894 - 1993)

“Zew”, 1972 r.

akwaforta/papier, 49,5 x 65,5 cm (zadruk) 61 x 78,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: '1972 “zew” ii/10/50 
konrad Srzednicki'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

104
kOnrAd Srzednicki  (1894 - 1993)

Przystań

drzeworyt barwny 25,5 x 35,5 cm (zadruk) 36,5 x 42,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 'drzeworyt szwajcarski 
konrad Srzednicki'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

105
jAcek SrOkA  (ur. 1957)

“Banda Dillingera”, 1992 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 49,5 x 65 cm (zadruk) 57 x 75,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'BAndA dillinGerA e/A SrOkA 1992'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000



106
jAnuSz PrzYBYlSki  (1937 - 1998)

“Odpoczywanie”, 1985 r.

akwaforta/papier, 22,5 x 32 cm (zadruk) 38 x 54 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'”Odpoczywanie” 6/30 akwaforta janusz Przybylski 85'
na odwrociu nalepka Muzeum narodowego w Warszawie z nr 74/95

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

107
WŁOdziMierz kunz  (1926 - 2002)

“Motyl”, 1968 r.

litografia/papier, 49,5 x 60,5 cm (zadruk) 58,5 x 71,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'litografia - epr. d'art. “motyl” 68 Włodzimierz kunz'

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

108
HAlinA cHrOStOWSkA  (1929 - 1990)

“Głowa I”, 1987 r.

technika własna/papier, 45 x 58,5 cm (zadruk) 61 x 74,5 (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'Głowa i 30/30 chrostowska 87'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 4 000



109
jerzY PAnek  (1918 - 2001)

“Święty Jerzy”, 1969 r.

drzeworyt/papier, 69 x 54 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'Święty jerzy odbitka autorska ii. j Panek 1969.'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 - 5 000

literAturA:
- dieter Burkamp, jerzy Panek, Werkverzeichnis 
der graphischen Arbeiten 1939-1993, wyd. kerber 
Verlag, Bielefeld 1995, poz. 393, s. 174

110
jerzY PAnek  (1918 - 2001)

Bez tytułu, 2000 r.

odprysk/papier, 75 x 55 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'jerzy Panek 2000 odprysk trawił i drukował 
krzysztof tomalski'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 4 000



111
jerzY PAnek  (1918 - 2001)

Autoportret w kapeluszu, 1960 r.

drzeworyt/papier, 64 x 47 cm (zadruk) 84 x 64 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany ołówkiem: '18/30 Panek 1960'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 - 6 000

literAturA:
- dieter Burkamp, jerzy Panek, Werkverzeichnis der graphischen Arbeiten 
1939-1993, wyd. kerber Verlag, Bielefeld 1995, poz., s. 36



112
HenrYk PŁÓciennik  (ur. 1933)

“Miodowy miesiąc IX”, 1968 r.

druk wypukły/papier, 39,5 x 32 cm (zadruk) 54 x 46 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: '”Miesiąc miodowy iX” 
odbitka próbna druk wypukły 1968 r. A.P. Henryk Płóciennik'

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

113
HenrYk PŁÓciennik  (ur. 1933)

“Monotypia +”, 2012 r.

monotypia/papier, 45 x 33,5 cm (zadruk) 60 x 46,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'”Monotypia +” 1/1. (A.P.) 2012. Henryk Płóciennik'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

114
StefAn SuBerlAk  (1928 - 1994)

“Schronisko 5”, 1974 r.

litografia/papier, 71 x 55 cm (zadruk) 85,5 x 63,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: '”ScHrOniSkO 5” 
litografia 5/20. St. Suberlak 1974 r.'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



115
zBiGnieW lutOMSki  (ur. 1934)

“Porozumienie”, 1982 r.

drzeworyt barwny/papier, 82 x 52 cm (zadruk) 92 x 61,5 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”Porozumienie” ep. d'artiste lutomski z 1982 imp.'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

116
zBiGnieW lutOMSki  (ur. 1934)

“Początek”, 1977 r.

drzeworyt barwny /papier, 82 x 52,5 cm (zadruk) 90,5 x 61 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”Początek” ep. d'artiste lutomski z 1977 imp.'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

117
zBiGnieW lutOMSki  (ur. 1934)

“Przerywnik”, 1975 r. 

drzeworyt barwny /papier, 81,5 x 52 cm (zadruk) 91 x 61 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”Przerywnik” ep. d'artiste imp. lutomski z 1975'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



118
GÜnter GrASS  (1927 - 2015)

Bez tytułu, 1974 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 24,5 x 19,5 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: '6/60 Günter Grass 74'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

119
GÜnter GrASS  (1927 - 2015)

Bez tytułu, 1974 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 24,5 x 14,5 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: '8/80 Günter Grass 74'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

120
tAdeuSz jAckOWSki  (ur. 1936)

“Spacery po Krakowie VIII - czyli z krakowskiego Kazimierza impresja druga”, 2002 r.

mezzotinta, akwatinta/papier, 59,5 x 46 cm (zadruk) 70,5 x 51,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: '8/50 Spacery po krakowie 
Viii - czyli z krakowskiego kazimierza impresja druga t. jackowski 2002.'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



121
jerzY GrABOWSki  (1933 - 2004)

“Gradacja na trójkąt”, 1969 r.

linoryt/papier, 49,5 x 69,5 cm (zadruk) 58 x 78 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'45/360 “Gradacja na trójkąt” jerzy Grabowski 69'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 - 4 000

122
jAninA krAuPe  (ur. 1921)

“Głosy Serafinów”, 1985 r.

linoryt/papier naklejony na sklejkę, 
17,5 x 13,5 cm (zadruk) 25,5 x 20,5 cm (sklejka)
sygnowany, numerowany i opisany u dołu:
'”Głosy Serafinów” 2/100 | j.krupe 1985 r'
na odwrociu opisany ołówkiem: 'j. krAuPe - | ŚWiderSkA | krAkÓW'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 - 1 200

POcHOdzenie:
- zbiory malarza Mikołaja kochanowskiego (1916 - 1987)
- bezpośredni dar od artystki 



123
leSzek HOŁdAnOWicz  (ur. 1937)

“Norito”, 1999 r.

sitodruk/papier, 90 x 63 cm (zadruk) 100 x 70 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'nOritO 0/A l.HOŁdAnOWicz 1999'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 3 500

124
jerzY GrzeGOrzeWSki  (1939 - 2005)

Bez tytułu, 1961 r.

linoryt/papier, 14,5 x 9,5 cm
sygnowany i datowany u dołu ołówkiem: 'j. Grzegorzewski 61'
praca wchodziła w skład teki graficznej będącej załącznikiem do katalogu 
wystawy “konfrontacje” w Galerii krzywe koło, 1963 
praca wchodziła w skład teki graficznej będącej załącznikiem do katalogu 
wystawy “konfrontacje” w Galerii krzywe koło, Warszawa 1963

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA: 
- „jerzy Grzegorzewski. Że też musiała Pani zadać to pytanie!”, katalog 
wystawy, Galeria atAk, Warszawa, 2015, s. 75



125
leSzek HOŁdAnOWicz  (ur. 1937)

“Tryptyk poziomy”, 2006 r.

sitodruk/papier, 100 x 70 cm (każdy arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'tYPtYk POziOMY (A) 0/A (B) 0/A (c) 0/A l.HOŁdAnOWicz 2006'
kolejność prac opisana literami (A), (B), (c). tytuł na pracy (A) u dołu ołówkiem: 'tryptyk poziomy’

cena wywoławcza: 4 200 zł
estymacja: 5 000 - 8 000



126
StAniSŁAW WÓjtOWicz  (1920 - 1991)

“Panna Młoda”, 1964 r.

drzeworyt/bibułka, 17 x 13 cm (zadruk) 25 x 21 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'ep.d'artiste “Panna Młoda” | Wójtowicz | 4/50 1964 (Żona)'

cena wywoławcza: 1 100 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

127
StAniSŁAW WÓjtOWicz  (1920 - 1991)

Planety 

drzeworyt/papier, 18,5 x 13,5 cm (zadruk) 32 x 21,5 cm (arkusz)
sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: '1/20 imp. i. Wójtowicz'
sygnowany na klocku p.d.: 'S.W.'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



128
frAnciSzek BunScH  (ur. 1926)

“Wejście do Piekieł”, 1985 r.

miedzioryt/papier, 
28,5 x 20,5 cm (zadruk) 39 x 30 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'Wejście do Piekieł 9/50 franciszek Bunsch 1985'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

129
edWArd dWurnik  (ur. 1943)

Bez tytułu, 1967 r.

litografia/papier, 
57,5 x 75 cm (zadruk) 70 x 100 cm (arkusz)
sygnowana i datowana u dołu ołówkiem: 
'dwurnik 67.'

cena wywoławcza: 1 200 zł 
estymacja: 2 000 - 4 000



1)

3)

2)

4)

130
jAn leBenStein  (1930 - 1999)

„Folwark zwierzęcy”, Teka 10 grafik, 1974 r.

litografia barwna/papier, 70 x 49,5 cm
1) Pierścienie powinny zniknąć z naszych nosów, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74 '
2) Sen Majora: ziemia z której zniknął człowiek, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
3) zwierzęta wypędzają ludzi, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
4) inwazja, która się nie powiodła, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
5) chyży: Plany budowy wiatraka, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
6) napoleon wypędza chyżego, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: ‘XV/XX, lebenstein 74
7) konstrukcja pierwszego wiatraka: świnie się nie przejmują, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
8) koniec Boksera, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
9) zwierzęta są równe, ale niektóre zwierzęta są lepsze od innych, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
10) Prawie niemożliwym było odróżnić człowieka od świni, litografia, papier, 70 x 49,5 cm, sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'XV/XX, lebenstein 74'
każda grafika sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 'lebenstein 74 XV/XX'
na stronie tytułowej dedykacja ołówkiem: 'drogiemu Panu Profesorowi | Adamowi (nazwisko nieczytelnie) | z przyjaźnią | lebenstein | 28.2.79.'

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 - 18 000

 literAturA:
- folwark zwierzęcy, George Orwell, kraków 1990, s. 97 - 115



5)

7)

9)

6)

8)

10)



131
iGOr MitOrAj  (1944 - 2014)

Niebieskie skrzydła, 1981 r.

litografia/papier, 32,5 x 25 cm 
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'iGOr MitOrAj 369/500 1981'

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 - 5 000

132
HenrYk StAŻeWSki  (1894 - 1988)

Bez tytułu n° 71, 1976 r.

litografia barwna/papier, 17,5 x 17,5 cm
numerowana u dołu ołówkiem: '29/400'
wydrukowana przez denise rené jako karta świąteczna
na okładce opisana: 
'2005 meilleurs vœux season's greetings denise rené | denis rené'
na odwrociu opisana: 'henryk stazewski sans titre n° 71 1976'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 2 000



133
HenrYk StAŻeWSki  (1894 - 1988)

Kompozycja abstrakcyjna

gauffrage/papier, 13 x 20 cm

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 500 - 3 500



134
HenrYk OPAŁkA  (ur. 1929)

“Labirynt świadomości”, 2001 r.

litografia/papier, 
47 x 63 cm (zadruk) 59,5 x 74,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'labirynt świadomości litografia 2/13 H Opałka 2001'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- Opałka/Opałka, katalog wystawy “Opałka/
Opałka. Prace graficzne Henryka i romana 
Opałków”, Galeria im. Sleńdzińskich w 
Białymstoku 2013, 14/H

135
HenrYk OPAŁkA  (ur. 1929)

“Układ centralny”, 1998 r.

litografia/papier, 
51 x 61 cm (zadruk) 60 x 74 cm (arkusz)
sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'układ centralny litografia 2/10 H Opałka'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA:
- „Henryk Opałka, litografie”, katalog wystawy, 
centrum Promocji kultury Praga-Południe, 
Warszawa 2009 
- Opałka/Opałka, katalog wystawy “Opałka/
Opałka. Prace graficzne Henryka i romana 
Opałków”, Galeria im. Sleńdzińskich 
w Białymstoku 2013, s. 11/H



136
rOMAn OPAŁkA  (1931 - 2011)

“Żagiel I”, 1965 r.

linoryt/papier, 68,5 x 48 cm (zadruk) 97 x 70 cm (arkusz)
sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'Żagiel i linoleum 22/30 odbijał H. Opałka r OPAŁkA'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

literAturA: 
- Opałka/Opałka, katalog wystawy “Opałka/Opałka. Prace graficzne Henryka 
i romana Opałków”, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku 2013, s. 4/r

137
rOMAn OPAŁkA  (1931 - 2011)

“Żagiel II”, 1965 r.

linoryt/papier, 68,5 x 50,5 cm
sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'Żagiel ii linort 12/50 odbijał impr H Opałka roman Opałka'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

138
rOMAn OPAŁkA  (1931 - 2011)

“Metemsychosis”, 1970 r.

kwasoryt/papier, 62,5 x 49,5 cm
sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'MeteMPSYcHSiS kwasoryt 15/50 odbijał imp. H Opałka roman Opałka'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

literAturA:
- Opałka/Opałka, katalog wystawy „Opałka/Opałka. Prace graficzne Henryka 
i romana Opałków”, Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku 2013, s. 8/r



139
jAninA krAuPe  (ur. 1921)

“Upadek Ikara”, 1955 r.

monotypia/papier, 41 x 34 cm (zadruk)
sygnowana, opisana i datowana u dołu ołówkiem: 
'monotypia “upadek ikara” j.kraupe 1955'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 - 5 000

140
StAniSŁAW WejMAn  (ur. 1944)

“Obiad”, 1969 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 35,5 x 29 cm (zadruk)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'OBiAd epr. d'art. Stanisław Wejman 69'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

POcHOdzenie: 
- kolekcja prywatna, niemcy



141
MieczYSŁAW WejMAn  (1912 - 1992)

“Rowerzysta IV”, 1964 r.

akwaforta/papier, 49 x 22 cm
sygnowana i datowana u dołu ołówkiem: 'Mieczysław Wejman 1964'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 5 000

142
MieczYSŁAW WejMAn  (1912 - 1992)

“Rowerzysta I”, 1964 r.

akwaforta/papier, 49,5 x 35,5 cm 62 x 48,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'”rowerzysta i” Mieczysław Wejman - 1964'
na odwrociu ołówkiem: 
'”rOWerzYStA i” - akwaforta - 1964 | MieczYSŁAW WejMAn - krAkÓW'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 000 - 5 000



143
WOjciecH leder  (ur. 1960)

“Naczynie pełne niepokoju VIII | Deszcz nad Jeziorem Genewskim”, 1990 r.

linoryt/papier, 26 x 18 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: '”naczynie pełne niepokoju 
Viii | deszcz nad jeziorem Genewskim” 1/20 ewuni Wo.leder 90'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

144
rYSzArd WAŚkO  (ur. 1947)

Kompozycja abstrakcyjna, 1985 r.

monotypia/papier, 34 x 26 cm
na odwrocie sygnowana, datowana i opisana ołówkiem: 
'ewuni r Waśko nY 7.04.85'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 - 5 000



145
jAn SAWkA  (1946 - 2012)

“Summertime II”, 1972 r.

akwaforta/papier, 49 x 32 cm (zadruk) 58 x45 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu cienkopisem: 
'Summertime ii etching 4/10/72 jan Sawka'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

146
HenrYk StruMiŁŁO  (1934 - 2001)

Kompozycja abstrakcyjna

monotypia/papier, 24 x 18 cm
sygnowana u dołu cienkopisem: 'H. Strumiłło'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 3 000



147
jAn tArASin  (1926 - 2009)

“Po deszczu”, 1977 r.

serigrafia/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowana i datowana p.d.: 'jtarasin 77', 
opisana l.d.: 'Po deszczu'
Grafika z teki “jan tarasin 1977-1978”, 
edycja 35/40

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

148
jAn tArASin  (1926 - 2009)

“Konstrukcja”, 1978 r.

serigrafia/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowana i datowana p.d.: 'jtarasin 78', 
opisana l.d.: 'konstrukcja'
Grafika z teki “jan tarasin 1977-1978”, 
edycja 35/40

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

149
jAn tArASin  (1926 - 2009)

“Sytuacje”, 1978 r.

serigrafia/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowana i datowana p.d.: 
'jtarasin 78', opisana l.d.: 'Sytuacje'
Grafika z teki “jan tarasin 1977-1978”, 
edycja 35/40

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 500 - 2 500



150
jAn tArASin  (1926 - 2009)

Bez tytułu

serigrafia/papier, 28 x 38 cm
sygnowana u dołu ołówkiem: 'jtarasin'

cena wywoławcza: 1 000 zł 
estymacja: 1 500 - 2 500



151
MAriA WAŚkO  (XX w.)

My ethics is my strong point, 1982 r.

druk/papier, 
39 x 29,5 cm (zadruk) 70 x 50 cm (arkusz)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'Maria Waśko 1982 4/20'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

152
eMMett WilliAMS  (1925 - 2007)

“CENSORED”, 1991 r.

serigrafia/papier, 
22,5 x 21 cm (zadruk) 34,5 x 25 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'”cenSOred” Xi/XlV emmett Williams 
McMXci'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 4 000



153
izABellA GuStOWSkA  (ur. 1948)

“Względne cechy podobieństwa XXIII”, 1983 r.

technika mieszana/papier, 136 x 92 cm
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: 
'Względne cechy podobieństwa XXiii tech. mixte 1/12 izabella Gustowska 1983 r'
na odwrociu p.d. pieczęć nieczytelna oraz napis ołówkiem: 'izabella Gustowska Poznań – fragment nieczytelny 
1/2 | les traits relatifs de la ressemblances XXiii | tech. mixte 1/12 - 1983 | dimensions - 134/92 cm'

cena wywoławcza: 6 500 zł  
estymacja: 8 000 - 12 000



154
MAciej SieŃczYk  (ur. 1972)

Bez tytułu, 2013 r.

sitodruk/karton, 48 x 48 cm
sygnowany p.g.: 'MAciej SieŃczYk'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 – 3 000



155
jAn BerdYSzAk  (1934 - 2014)

“Czarne formy II”, 1960 r.

gipsoryt/papier, 43 x 65 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'jan Berdyszak 1960 czarne formy ii'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 3 000

156
jAn BerdYSzAk  (1934 - 2014)

“Czarne formy IV”, 1960 r.

gipsoryt/papier, 42 x 57 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'jan Berdyszak 1960 czarne formy iV'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 5 000



157
WilHelM SASnAl  (ur. 1972)

“Chroń”, 2013 r.

linoryt/papier, 58,5 x 37,5 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'”cHrOŃ” 9/50 sygnatura nieczytelna 2013'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 3 000

158
WilHelM SASnAl  (ur. 1972)

Nigdy więcej, 2010 r.

linoryt/papier, 56 x 46 cm
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 
'17/100 sygnatura nieczytelna 2010'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 3 000



160
GruPA tWOŻYWO  
(rok powstania: 1995, koniec działalności: 2011)

Istnienie, 2004 r.

sitodruk/papier, 42 x 60 cm

cena wywoławcza: 400 zł 
estymacja: 600 - 1 500

159
GruPA tWOŻYWO  
(rok powstania: 1995, koniec działalności: 2011)

Gdzie jest Nepal, 2009 r.

ręczna technika szablondruku/papier, 63 x 43 cm

cena wywoławcza: 1 000 zł 
estymacja: 2 000 - 3 000



161
jArOSŁAW MOdzeleWSki  (ur. 1955)

Zjednoczone nadzędzia

inkografia/papier, 23 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 
'jModzelewski', l.d.: '3/100'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

162
jArOSŁAW MOdzeleWSki  (ur. 1955)

Dom nad wodą

inkografia/papier, 23 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 
'jModzelewski', l.d.: '7/100'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

163
jArOSŁAW MOdzeleWSki  (ur. 1955)

Luksusowa odzież zachodnia

inkografia/papier, 46 x 60 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 
'jModzelewski', l.d.: '3/100'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 - 2 500



164
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Zawieszenie broni

inkografia/papier, 19 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Swierzy', l.d.: '12/100'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 000

165
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Vernissage

inkografia/papier, 22 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Swierzy', l.d.: '10/100'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 000

166
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Śniadanie na trawie (niebieskie) 

inkografia/papier, 21 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Swierzy', l.d.: '11/100'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 000



167
rAfAŁ OlBiŃSki  (ur. 1943)

Koniec sezonu

inkografia/papier, 60 x 45 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Olbiński', l.d.: '3/100'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 2 800

169
rAfAŁ OlBiŃSki  (ur. 1943)

Tęcza

inkografia/papier, 20 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Olbiński', l.d.: '20/100'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

168
rAfAŁ OlBiŃSki  (ur. 1943)

Zabawa w chowanego

inkografia/papier, 60 x 43 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'Olbiński', l.d.: '7/100'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 - 2 800



172
edWArd dWurnik  (ur. 1943)

Ikar

inkografia/papier, 20 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘dwurnik’, l.d.: ‘11/20’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

171
edWArd dWurnik  (ur. 1943)

Plac Zamkowy

inkografia/papier, 60 x 48 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘dwurnik’, l.d.: ‘9/20’

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 - 2 500

170
edWArd dWurnik  (ur. 1943)

Barok

inkografia/papier, 30 x 29 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘dwurnik’, l.d.: 24/100

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



173
jAn dOBkOWSki  (ur. 1942)

Szepty nieba

inkografia/papier, 30 x 22 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jan dobkowski', l.d.: '16/50'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

174
jAn dOBkOWSki  (ur. 1942)

Kontestacja

inkografia/papier, 44 x 60 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jan dobkowski', l.d.: '5/50'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja:  2 000 - 3 000

175
jAn dOBkOWSki  (ur. 1942)

Psyche Phisis

inkografia/papier, 22 x 30 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 'jan dobkowski', l.d.: '4/50'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



176
tAdeuSz dOMinik  (1928 – 2014)

Pejzaż 

inkografia/papier, 25 x 25 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘t. dominik’, l.d.: ‘8/20’

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 400 - 3 000

177
tAdeuSz dOMinik  (1928 – 2014)

Pejzaż 

inkografia/papier, 50 x 50 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘t. dominik’, l.d.: ‘4/20’

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 800 - 4 500

178
tAdeuSz dOMinik  (1928 – 2014)

Pejzaż 

inkografia/papier, 25 x 25 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘t. dominik’, l.d.: numer edycji ‘20/20’

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 400 - 3 000



179
jerzY nOWOSielSki  (1923 – 2011)

Akt siedzący, 1997 r.

serigrafia barwna/papier, 100 x 70 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘jerzy nowosielski 1997 r.’, l.d.: ‘55/60’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 - 10 000

180
jerzY nOWOSielSki  (1923 – 2011)

Akt, 1997 r.

serigrafia barwna/papier, 91,5 x 70 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘jerzy nowosielski 1997 r.’, l.d.: ‘50/50’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 - 10 000



181
jerzY nOWOSielSki  (1923 – 2011)

Akt siedzący, 1999 r.

serigrafia barwna/papier,, 100 x 70 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 
‘jerzy nowosielski 1999 r.’, l.d.: ‘23/60’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 - 10 000

182
jerzY nOWOSielSki  (1923 – 2011)

Akt na różowym tle, 1998 r.

serigrafia barwna/papier, 70 x 80,5 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: 
‘jerzy nowosielski 1998 r.’, l.d.: ‘33/50’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 - 10 000



183
HenrYk BerleWi  (1894 - 1967)

Henryk Berlewi, wystawa retrospektywna, 1964 r.

litografia barwna/papier, 61,5 x 50 cm
sygnowana na kamieniu.: 'H.BerleWi - 1922'
opisana: 'inStitut frAncAiS de Berlin | retrOSPektiVe AuSStellunG | VOn 1908 BiS Heute | 
HenrYk BerleWi | OktOBer 1964 nOVeMBer | kurfÜrStendAMM 211 Berlin 15'
na odwrociu pieczęć: 'etude cHAPelle Perrin frOMAntin | Ateier BerleWi | VerSAilleS'

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 5 000 - 10 000



184
HenrYk BerleWi  (1894 - 1967)

Henryk Berlewi, wystawa retrospektywna, 1964 r.

offset/papier, 83 x 58 cm
stan zachowania: bardzo dobry
Plakat do pierwszej retrospektywnej wystawy prac Hanryka Berlewiego zorganizowanej w 1964 roku w institut français de Berlin 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

literAturA:
- Magdalena frankowska, Artur frankowski ,Henryk Berlewi, Gdańsk 2009



185
ferdYnAnd ruSzczYc  (1870 - 1936)

Zlot Kresowy Sokolstwa Dzielnicy Mazowieckiej, 1924 r.

litografia/papier, 99,5 x 70 cm
sygnowana l.d.: 'f ruszczyc'
stan zachowania: widoczne ślady po złożeniu, zagniecenia, ubytki na lewej 
krawędzi

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 8 000



Prezentowany plakat pochodzi z turystycznej serii, którą Stefan norblin 
tworzył od 1924 roku na zamówienie Ministerstwa komunikacji. Afisze 
miały reklamować wybrane rejony nowego kraju – Polski – i zachęcać 
rzesze podróżnych do odwiedzenia lwowa, Wilna, Warszawy, krakowa, 

Górnego Śląska, przedstawionego na plakacie zakopanego i nowo 
wybudowanego miasta - Gdyni. Seria plakatów utrzymana w stylistyce 
art déco, charakteryzuje się grubymi, wyraźnymi konturami, kontrastowymi 
zestawieniami kolorów oraz charakterystycznym dla epoki liternictwem. 

186
StefAn nOrBlin  (1892 - 1952)

Polska. Zakopane, 1925 r.

litografia/papier, 99,5 x 62 cm
sygnowana p.g.: 'S. nOrBlin'
stan zachowania: dobry, po konserwacji

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 12 000

literAturA: 
- Stefan norblin, red. Anna Sieradzka, Maria dłutek, Stalowa Wola 2011, s. 24
- 100 lat polskiej sztuki plakatu, red. krzysztof dydo, kraków 1993, il. 113 



187
Excelsior Pneumatic, 1898 r.

litografia/papier, 89 x 58,5 cm
na licu pieczęć l.d.: 'BiurO rOzlePiAŃ AfiSzY i OGŁOSzeŃ | 15.iV.1899 | 
c.MAkOSzeWSkiej | krAkÓW. rYnek GŁ. l.7.'
stan zachowania: bardzo dobry, po konserwacji

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 7 000

188
Schladitz-Fahrräder, 1898 r.

litografia/papier, 85,5 x 55,5 cm
na licu pieczęć p.d.: 'BiurO OGŁOSzeŃ | W. 19. MAj 1901 G. | ul. 
GOŁĘBiA 14 | W krAkOWie'
stan zachowania: bardzo dobry, po konserwacji

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 7 000



189
Styria, 1900 r.

litografia/papier, 116 x 80 cm
opisana na licu l.g.: 'Styria jOH. PucH & cOMP. | GrAŻ', 
u dołu polska napeka z nieczytelną pieczęcią i napisem: 'GŁÓWnY 
zAStĘPcA nA GAlicYĘ | AntOni lAriScH | SkŁAd rOWerÓW i 
APArAtÓW fOtOGrAfcznYcH | krAkÓW, ul. Szewska l.19.'
stan zachowania: dobry, naddarcia na górnej krawędzi, widoczne ślady po 
złożeniu

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 7 000

190
Basen kąpielowy w Wiśle, po 1935 r. 

litografia/papier, 60 x 43,5 cm
u dołu opis: 'BASen kĄPielOWY W WiŚle | otwarty codziennie od g.8-20 
| Wstęp 50 groszy | ArtYSt.zAkŁAd litOGrAficznY A. nOWAkA 
nASt W cieSzYnie '

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja:  2 500 - 4 000



191
WOjciecH fAnGOr  (ur. 1922)

Hatifa, 1960 r.

offset/papier, 83 x 57,5 cm
sygnowany p.d.: 'fangor'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 000 - 2 500

192
WOjciecH fAnGOr  (ur. 1922)

Traper z Kentucky, 1955 r.

offset/papier, 83,5 x 58 cm
sygnowany p.g.: 'fangor'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 1 000 - 2 500



193
WiktOr GÓrkA  (1922 - 2004)

Wojna i pokój, 1961 r.

offset/papier, 84 x 58 cm
sygnowany p.g.: 'W.GÓrkA 61'
stan zachowania: dobry, widoczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 500

194
WiktOr GÓrkA  (1922 - 2004)

Kabaret, 1973 r.

offset/papier, 89,5 x 58 cm
sygnowny p.ś.: 'W.Górka 73'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne uszkodzenia na prawej krawędzi

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 - 6 000

literAturA: 
- 100 lat polskiej sztuki plakatu, red. krzysztof dydo, kraków 1993, il. 367 
- Ach! Plakat filmowy w Polsce, dorota folga-januszewska, s. 82, il. 166



195
rOMAn OPAŁkA  (1931 - 2011)

Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, 1963 r.

offset/papier, 98 x 66 cm
sygnowany l.d.: 'OPAŁkA 63'
stan zachowania: dobry, niewielkie naddarcia na dolnej krawędzi

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 - 1 000

196
rOMAn OPAŁkA  (1931 - 2011)

Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego, 1963 r.

offset/papier, 99,5 x 68 cm
sygnowany l.d.: 'OPAŁkA 63'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 400 - 1 000



197
HenrYk tOMASzeWSki  (1914 - 2005)

Czyste Szaleństwo, 1959 r.

offset/papier, 84,5 x 58,5 cm
sygnowany p.d.: 'H.t.59.'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady 
po złożeniu, p.ś. informacyjne napisy niebieską 
kredką 

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA: 
- Henryk tomaszewski. Byłem, czego i wam życzę, 
red. Agnieszka Szewczyk, zachęta – narodowa 
Galeria Sztuki, Warszawa 2014, s. 134

198
HenrYk tOMASzeWSki  (1914 - 2005)

Tysiąc talarów, 1960 r.

offset/papier, 58 x 85 cm
sygowany l.d.: 'H. tomaszewski'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady 
po złożeniu

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 2 500

literAturA: 
- Henryk tomaszewski. Byłem, czego i wam życzę, 
red. Agnieszka Szewczyk, zachęta – narodowa 
Galeria Sztuki, Warszawa 2014, s. 341



199
zBiGnieW leOn kAjA  (1924 - 1983)

Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, 1955 r.

druk/papier, 69,5 x 99,5 cm
sygnowany p.d.: 'z. kaja 55'
stan zachowania: dobry, po konserwacji, widoczne 
ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

200
tAdeuSz trePkOWSki  (1914 - 1954)

II Międzynarodowe Igrzyska Sportowe Młodzieży, 
1955 r.

offset/papier, 59,5 x 86,5 cm
sygnowany p.g.: 't.trePkOWSki'
stan zachowania: dobry, widoczne ślady po 
złożeniu

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

201
BArBArA BArAnOWSkA  (ur. 1934)

Miejsce na ziemi, 1960 r.

offset/papier, 58 x 78 cm
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady 
po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 500



202
jAn lenicA  (1928 - 2001)

Dom w dzielnicy willowej, 1961 r.

offset/papier, 86 x 60 cm
sygnowany l.d.: 'lenica'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 800 - 1 500

203
rOMAn cieŚleWicz  (1930 - 1996)

Ostrożnie babciu, 1961 r.

offset/papier, 84,5 x 58,5 cm
sygnowany p.d.: 'r. cieŚleWicz 61'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 800 - 1 500

204
MAciej HiBner  (ur. 1931)

Nóż w wodzie, 1962 r.

offset/papier, 84,5 x 58 cm
sygnowany l.d.: 'Hibner'
stan zachowania: dobry, nieznaczne ślady po złożeniu, p.g. ubytek

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 - 1 500



205
frAnciSzek StArOWieYSki  (1930 - 2009)

Panna młoda w żałobie, po 1969 r.

offset/papier, 82 x 57,5 cm
sygnowany l.d.: 'f.v.B.StArOWieYSki.69.'

- nagroda naczelnego zarządu kinematografii na “iii Międzynarodowym 
Biennale Plakatu”, Warszawa 1970 
- wyróżnienie w konkursie „najlepszy plakat miesiąca” miesięcznika „nurt”, 
wrzesień 1969 
- wyróżnienie w konkursie „najlepszy plakat Warszawy” w dziale projektów 
teatralno - filmowych. 

Plakat był kilkakrotnie wznawiany. jedno ze wznowień ma odmienną 
sygnaturę: f. v. B. Starowieyski 69
stan zachowania: bardzo dobry, niewielkie naddarcia

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 500

WYStAWiAnY: 
-”iii Międzynarodowe Biennale Plakatu”, Warszawa 1970

literAturA: 
- Muzeum narodowe w Poznaniu, franciszek Starowieyski, katalog wystawy, 
zdzisław Schubert, Poznań 1975, il. 71 
- Ach! Plakat filmowy w Polsce, dorota folga-januszewska, s. 173, il. 396

206
frAnciSzek StArOWieYSki  (1930 - 2009)

Gigi, 1961 r.

offset/papier, 84,5 x 57,5 cm
sygnowany p.ś.: 'f. StArOWieYSki 61'
stan zachowania: bardzo dobry, widoczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

literAturA: 
- Muzeum narodowe w Poznaniu, franciszek Starowieyski, katalog wystawy, 
zdzisław Schubert, Poznań 1975, il. 26



207
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Niedziela w Rzymie, 1967 r.

offset/papier, 85,5 x 60,5 cm
sygnowany l.d.: 'SWierzY'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 1 000 - 2 000

literAturA: 
- Świerzo malowane. Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin w 60 lecie 
twórczości, katalog wystawy Galeia rondo Sztuki, katowice 2011, Akademia 
Sztuk Pięknych, Warszawa 2012, s. 155, il. 336

208
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Cała naprzód!, 1967 r.

offset/papier, 83,5 x 58 cm
sygnowany p.d.: 'W.S.'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 2 000

literAturA: 
- Świerzo malowane. Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin w 60 lecie 
twórczości, katalog wystawy Galeria rondo Sztuki, katowice 2011,  Akademia 
Sztuk Pięknych, Warszawa 2012, s. 77, il. 54



209
WAldeMAr ŚWierzY  (1931 - 2013)

Sposób bycia, 1965 r.

offset/papier, 83 x 58 cm
sygnowany p.d.: 'Swierzy'
stan zachowania: dobry, naddarcia u dołu

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 500 - 1 500

literAturA: 
- Świerzo malowane. Waldemar Świerzy w 80 rocznicę urodzin w 60 lecie 
twórczości, katalog wystawy Galeria rondo Sztuki, katowice 2011,  Akademia 
Sztuk Pięknych, Warszawa 2012, s. 150, il. 277

210
jAn MŁOdOŻeniec  (1929 - 2000)

Tygrysy na pokładzie, 1962 r.

offset/papier, 84,5 x 58 cm
sygnowany p.d.: 'j. MŁOdOŻeniec'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja:  500 - 1 500



211
jAn MŁOdOŻeniec  (1929 - 2000)

Klute, 1971 r.

offset/papier, 82 x 57,5 cm
sygnowany p.d.: 'jAn MŁOdOŻeniec'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 500

literAturA: 
- Ach! Plakat filmowy w Polsce, dorota folga-januszewska, s. 182, il. 415

212
jAn MŁOdOŻeniec  (1929 - 2000)

Mystic pizza, 1990 r.

offset/papier, 96 x 66,5 cm
sygnowany p.d.: 'jAn MŁOdOŻeniec'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 - 800

literAturA: 
- Ach! Plakat filmowy w Polsce, dorota folga-januszewska, s. 209, il. 473



213
erYk liPiŃSki  (1908 - 1991)

Mocne uderzenie, 1967 r.

offset/papier, 81 x 57,5 cm
sygnowany p.g.: 'erYk liPiŃSki - 67'
stan zachowania: bardzo dobry, naderwanie l.ś.

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 000

214
irenA jAnczeWSkA  (XX w.)

Szkarłatne żagle, 1962 r.

offset/papier, 82 x 59 cm
sygnowany l.d.: 'i. jAnczeWSkA'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 500



215
erYk liPiŃSki  (1908 - 1991)

Opera za trzy grosze, 1968 r.

offset/papier, 84 x 58 cm
sygnowany p.g.: 'erYk liPiŃSki - 68'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 500 - 1 500

216
MAurYcY StrYjecki  (1923 - 2003)

Ich dzień powszedni , 1963 r.

offset/papier, 83 x 59 cm
sygnowany l.g.: 'StrYj.63.'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 000

217
 MAriAn StAcHurSki  (1931 - 1980)

Czterej pancerni i pies cz. I “Załoga” “Radość i gorycz”, 1967 r.

offset/papier 82,5 x 57,5 cm   
sygnowany l.d.: 'M. StAcHurSki'
stan zachowania: bardzo dobry, nieznaczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 - 800



219
BrOniSŁAW zelek  (ur. 1935)

Jazz Jamboree 68, 1968 r.

offset/papier, 98 x 67,5 cm
sygnowany l.d.: 'zelek'
stan zachowania: dobry, widoczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 500

literAturA: 
- 100 lat polskiej sztuki plakatu, red. krzysztof dydo, kraków 1993, il. 331 
- Plakaty. Współczesne plakaty polskie, krzysztof dydo, Olszanica 2001, s. 10

218
jAn lenicA  (1928 - 2001)

VII Festiwal Polskiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie, 1974 r.

offset/papier, 97 x 65,5 cm
sygnowany p.g.: 'lenica'
stan zachowania: dobry, widoczne ślady po złożeniu

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja: 300 - 1 000



221
WiktOr GÓrkA  (1922 - 2004)

Rose - Marie, 1976 r.

offset/papier, 84,5 x 58 cm
sygnowany i datowany p.ś.: 'W. GÓrkA 76'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 500

220
Andrzej krAjeWSki  (ur. 1933)
(Andre de krayewski)

Zbrodnia w klubie tenisowym, 1973 r.

offset/papier, 83,5 x 58 cm
sygnowany i datowany p.d.: 'Andrzej krAjeWSki 73'
stan zachowania: bardzo dobry

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 000



PrzeWOdnik dlA klientA

i. Przed AukcjĄ

1. cena wywoławcza

cena wywoławcza zamieszczona w katalogu pod opisem obiektu jest kwotą, od której rozpoczynamy 

licytację. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena 

wywoławcza lub równej tej kwocie.

2. Opłata aukcyjna

do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Stanowi ona część końcowej ceny obiektu 

i naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 złotych (włącznie) 

– w wysokości 18%, a powyżej 100 000 złotych – w wysokości 15%. Opłata aukcyjna obowiązuje 

również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został sprzedany w ramach aukcji. 

kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAt. na zakupione 

obiekty wystawiamy faktury VAt marża. Wystawiamy je na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej siedem 

dni od daty zapłaty.

3. estymacja

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla zain-

teresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji, rekomendu-

jemy kontakt z naszymi doradcami. licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej górnej 

granicy estymacji jest transakcją ostateczną. estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani żadnych 

opłat dodatkowych. 

4. estymacje w walutach innych niż polski złoty

transakcje aukcyjne zawierane są w polskich złotych, jednakże estymacje w katalogu aukcyjnym mogą 

być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego 

w dniu druku katalogu, informacja ta ma więc charakter orientacyjny. 

5. cena gwarancyjna

jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego. za-

warta jest pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. jej wysokość jest informacją poufną. 

Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. jeżeli w drodze licytacji cena 

gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warunkowej. 

fakt ten zostaje ogłoszony przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem.

6. transakcja warunkowa

zostaje zawarta w momencie kiedy licytacja nie osiągnęła poziomu ceny gwarancyjnej. transakcja wa-

runkowa traktowana jest jako wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. zobowiązujemy 

się do negocjacji ceny z komitentem, jednak nie gwarantujemy możliwości zakupu po cenie wylicyto-

wanej. jeżeli w toku negocjacji klient zdecyduje się podnieść ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej lub 

zaakceptujemy wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży dochodzi do skutku. jeżeli negocjacje nie przy-

niosą pozytywnego efektu w okresie pięciu dni roboczych liczonych od dnia aukcji, obiekt uznajemy 

za niesprzedany. W okresie tym zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania po aukcji ofert równych 

cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od 

innego oferenta informujemy o tym fakcie klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. W takim przy-

padku klient ma prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej i wtedy przysługuje mu 

prawo pierwszeństwa nabycia obiektu. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi 

do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi.

7. Obiekty katalogowe

zapewniamy fachową wycenę oraz rzetelny opis katalogowy powierzonego nam do sprzedaży obiek-

tu. Wykonywane są one w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy 

naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu 

z obiektów w procesie opracowywania, dokumentacji pochodzenia, historii wystaw, bibliografii, przed-

stawione informacje mogą nie być wyczerpujące, a w niektórych przypadkach pewne fakty odnoszące 

się do kolejnych właścicieli, ekspozycji oraz publikacji w ramach których obiekt był prezentowany mogą 

być celowo nieujawnione. 

8. Stan obiektu

Opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest 

równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. Wskazane jest zatem, aby  zaintereso-

wani zakupem konkretnego obiektu dokonali jego dokładnych oględzin na wystawie przedaukcyjnej 

oraz przeprowadzili konsultacje z profesjonalnym konserwatorem, którego na wyraźną prośbę mo-

żemy rekomendować. na specjalne życzenie klienta możemy dostarczyć szczegółowy raport stanu 

zachowania obiektu. Przygotowując taki raport nasi pracownicy oceniają stan obiektu biorąc pod uwa-

gę jego szacunkową wartość oraz charakter aukcji, w ramach której jest on wystawiony na sprzedaż. 

Mimo że oceny przedmiotów pod tym względem prowadzone są rzetelnie, należy pamiętać, że nasi 

pracownicy nie są zawodowymi konserwatorami. jeśli obiekt sprzedawany jest w ramie, nie ponosimy 

odpowiedzialności za jej stan. W przypadku obiektów nieoprawionych chętnie polecimy profesjonalną 

pracownię opraw. 

9. Wystawa obiektów aukcyjnych

Wystawy przedaukcyjne są bezpłatnie dostępne dla oglądających. W trakcie ich trwania zachęcamy do 

kontaktu z naszymi ekspertami, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania i przekażą szczegóło-

we informacje o poszczególnych obiektach.

10. legenda

Poniższa legenda wyjaśnia symbole, które mogą Państwo znaleźć w niniejszym katalogu:

 - obiekty bez ceny gwarancyjnej

∆ - obiekty, do których doliczamy opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadko-

bierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych 

egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

  1)   5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 

euro, oraz

  2)   3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 

euro do równowartości 200.000 euro, oraz

  3)   1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 

euro do równowartości 350.000 euro, oraz

  4)   0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 

350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

  5)   0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równo-

wartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 

1994 r.  z późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w unii europejskiej dyrektywą 2001/84/We 

Parlamentu europejskiego i rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodze-

nia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. 

 – obiekty sprowadzane z państw spoza unii europejskiej, do których ceny doliczamy podatek gra-

niczny w wysokości 8% kwoty wylicytowanej

 - przedmioty wytworzone w całości lub zawierające elementy wytworzone z roślin lub zwierząt 

określanych jako chronione lub zagrożone

◊ - obiekty z pozwoleniem na wywóz

11. Prenumerata katalogów

W sprawie prenumeraty katalogów prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 584 95 32 lub 

drogą mailową na adres: prenumerata@desa.pl. na naszej stronie dostępny jest formularz zamówienia 

prenumeraty http://www.desa.pl/assets/files/formularze/prenumerata.pdf. katalogi dostępne są rów-

nież na naszej stronie internetowej www.desa.pl. zachęcamy do pobierania darmowych katalogów 

w formacie pdf.

ii. AukcjA

udział w licytacji można wziąć osobiście, po uprzednim złożeniu zlecenia licytacji telefonicznej lub 

zlecenia licytacji z limitem. 

1. Przebieg aukcji

Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza 

zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie 

uderzenia młotkiem przez aukcjonera. jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży mię-

dzy domem aukcyjnym a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu 

w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu. 

zastrzegamy sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz 

i dźwięk. zastrzegamy sobie prawo do licytowania jedynie wcześniej zgłoszonych przez uczestników 

aukcji obiektów. W takiej sytuacji numery obiektów są przed aukcją zgłaszane obsłudze domu aukcyj-

nego. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania 

Udział klienta w aukcji regulują WARUnki sPRZedAŻY AUkCYJneJ, WARUnki POTWieRdZeniA AUTenTYCZnOŚCi oraz niniejszy PRZeWOdnik dLA kLienTA. 

Zachęcamy do zapoznania się z trzyczęściowym regulaminem, który ma na celu przedstawienie stosunku prawnego pomiędzy domem Aukcyjnym desA Unicum, 

a kupującym w ramach aukcji. desA Unicum pełni rolę pośrednika handlowego pomiędzy komitentami wstawiającymi obiekty na aukcję a kupującymi. Warunki mogą być przez 
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z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione 

przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Aukcja jest prowadzo-

na w języku polskim, jednak na specjalne życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą 

być równolegle prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Prośby takie po winny być składane 

najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą. licytacja odbywa się 

w tempie 60–100 obiektów na godzinę. 

2. licytacja osobista

W celu licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem. 

nowi klienci powinni zarejestrować się przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji, by dać nam 

czas na przetworzenie danych. W celu ich weryfikacji możemy poprosić o dokument potwierdzający 

tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). dane osobowe klientów są 

informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości deSA unicum i spółek powiązanych, które 

mogą przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji. 

klientom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach mo-

żemy odmówić udziału w kolejnej. Prosimy o pilnowanie lizaka aukcyjnego. W przypadku jego zgubienia 

prosimy o natychmiastowe poinformowanie o tym naszej obsługi. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić 

tabliczkę z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu należy odebrać potwierdzenie za-

wartych transakcji.

3. licytacja telefoniczna

jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w aukcji osobiście, istnieje możliwość licytacji przez telefon za po-

średnictwem jednego z naszych pracowników. klienci zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypeł-

niony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. nie ponosimy odpowiedzial-

ności za realizację zleceń dostarczonych później. formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach 

katalogu, w siedzibie naszego domu aukcyjnego oraz na naszej stronie internetowej. formularz należy 

przesłać faksem, pocztą, mailem lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie 

fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. nasz pracownik połączy się z klientem przed 

rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. nie ponosimy jednak odpowiedzialności za brak możliwości 

wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym 

przez klienta numerem telefonu. dlatego rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty 

aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu. zastrzegamy prawo do nagrywania 

i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

4. licytacja w imieniu klienta

drugą opcją dla klientów, którzy nie mogą osobiście uczestniczyć w aukcji, jest złożenie zlecenia licytacji z 

limitem. klienci zainteresowani taką usługą również powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 

godziny przed rozpoczęciem aukcji. Obowiązuje ten sam formularz co w przypadku licytacji telefonicznej. 

zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny 

być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części prze-

wodnika. jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. nasi 

pracownicy dołożą wszelkich starań, aby klient zakupił wybrany obiekt w możliwie jak najniższej cenie, 

nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. jeśli limit jest niższy niż cena gwarancyjna wówczas dochodzi do 

transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje 

kolejność zgłoszeń. Opisana usługa jest darmowa i poufna.

5. tabela postąpień

licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner kolejne postąpienia podaje według tabeli po-

stąpień. W zależności od przebiegu aukcji, może on wedle własnego uznania zdecydować o innej wyso-

kości postąpienia. 

iii. PO Aukcji

1. Płatność

kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 10 dni od dnia 

aukcji. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóź-

nienia w zapłacie. Akceptujemy płatność w gotówce, kartami płatniczymi (Mastercard, ViSA) oraz 

przelewem bankowym na konto:

Bank PkO BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWift BPkOPlPW

W tytule prosimy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.

2. Płatność w walutach innych niż polski złoty

Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. na specjalne życzenie, po wcześniejszym uzgod-

nieniu dopuszczamy wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich. Wartość transakcji 

opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. 

Przeliczenia dokonujemy po dziennym kursie kupna waluty Banku PkO BP. 

3. Odstąpienie od umowy

W razie opóźnienia nabywcy w zapłacie możemy odstąpić od umowy z nabywcą po bezskutecznym 

upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

4. reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego. reklamację 

z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Wo-

bec osób nie będącymi bezpośrednimi nabywcami na aukcji nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte 

wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

5. Odbiór zakupionego obiektu

Przy odbiorze zakupionych obiektów wymagamy okazania dokumentu potwierdzającego tożsa-

mość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie. Może 

to nastąpić tylko w momencie pełnej płatności i uregulowania wszystkich zobowiązań wynikających 

z wcześniejszych zakupów. zakupione obiekty na aukcji powinny być odebrane w ciągu 30 dni od aukcji. 

W przeciwnym razie mogą one zostać odesłane do magazynu zewnętrznego, a klient obciążony kosz-

tami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz 

rodzaju i wielkości obiektu. tym samym ponosimy odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie obiek-

tu jedynie przez okres 30 dni od aukcji.

6. transport i przesyłka

zapewniamy podstawowe opakowanie zakupionych obiektów umożliwiające odbiór osobisty. na 

wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pako-

waniem i wysyłką dzieł sztuki. 

7. Pozwolenie na eksport

Przed wzięciem udziału w aukcji potencjalnym licytującym radzimy, aby zorientowali się czy w razie 

potrzeby wywozu obiektu za granicę Polski nie są wymagane dodatkowe pozwolenia. Przypomi-

namy, że reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(dz. u. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice 

kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat 

o wartości powyżej 40 000 złotych. nabywca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym 

zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu, nie 

uzasadnia odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. na 

wyraźne życzenie klienta możemy pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą sprawa-

mi formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.

8. zagrożone gatunki

Przedmioty zawierające lub zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego m.in. koralowiec, 

skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia niezależnie od 

wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed 

wywozem. Prosimy pamiętać, że uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest rów-

noznaczne z możliwością importu do innego państwa. nabywca jest zobowiązany do przestrze-

gania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów lub 

opóźnienie w ich uzyskaniu, nie uzasadnia odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu 

pełnej ceny nabycia za obiekt. Obiekty tego typu zostały oznaczone dla Państwa wygody symbolem 

„ ” opisanym w legendzie. nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy lub uchybienia w ozna-

czeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone z chronionych lub regulowanych prawem 

gatunków roślin i zwierząt.

cena postąpienie

0 – 2 000 100

2 000 – 3 000 200

3 000 – 5 000 200/500/800 (np. 3 200, 3 500, 3 800)

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 30 000 2 000

30 000 – 50 000 2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000)

50 000 – 100 000 5 000

100 000 – 300 000 10 000

300 000 – 500 000 20 000

powyżej 500 000 do uznania aukcjonera
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WArunki SPrzedAŻY AukcYjnej

1. WPrOWAdzenie

każdy obiekt zaprezentowany w katalogu aukcyjnym przeznaczony jest do sprzedaży na warunkach 

określonych: 

a) w WArunkAcH SPrzedAŻY AukcYjnej i WArunkAcH POtWierdzeniA Auten-

tYcznOŚci,

b) w innych informacjach podanych w pozostałych częściach katalogu aukcyjnego,   szczególności 

w PrzeWOdniku dlA klientA, 

c) w dodatkach do katalogu aukcyjnego lub innych materiałach udostępnionych przez deSA unicum 

na sali aukcyjnej, w każdym przypadku zmiana warunków może nastąpić poprzez stosowny aneks bądź 

ogłoszenie podane do wiadomości przez aukcjonera przed rozpoczęciem aukcji.

Poprzez licytację na aukcji, niezależnie czy osobistą, czy za pośrednictwem przedstawiciela, czy też na 

podstawie złożonego zlecenia licytacji telefonicznej lub z limitem, licytujący i kupujący wyrażają zgodę 

na brzmienie niniejszych WArunkÓW SPrzedAŻY AukcYjnej ze zmianami i uzupełnieniami oraz 

WArunkÓW POtWierdzeniA AutentYcznOŚci.

2. deSA unicuM jAkO POŚrednik HAndlOWY

deSA unicum występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek ko-

mitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego 

zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.

3. licYtOWAnie nA Aukcji

1) deSA unicum może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału 

w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Wszyscy licytujący muszą zarejestrować się przed aukcją, dostarczyć 

wymagane informacje przewidziane w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsa-

mość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.

2) dla wygody licytujących, którzy nie mogą uczestniczyć w aukcji osobiście, deSA unicum może zre-

alizować pisemne zlecenie licytacji. W takim przypadku nieobecni licytujący powinni wypełnić formularz 

„zlecenie licytacji”, który można znaleźć w katalogu, na stronie internetowej deSA unicum lub otrzymać 

w siedzibie deSA unicum. kwoty wskazane przez licytującego w zleceniu licytacji nie powinny zawierać 

opłaty aukcyjnej i opłat dodatkowych, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą 

postąpień. jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. Au-

kcjoner nie akceptuje zlecenia licytacji, w którym nie ma wskazanej maksymalnej kwoty, do której deSA 

unicum może zrealizować zlecenie. deSA unicum dołoży starań aby klient zakupił wybrany obiekt 

w możliwie jak najniższej cenie, nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. jeśli limit podany przez licytują-

cego jest niższy niż cena gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą ofertę, wówczas dochodzi do 

transakcji warunkowej. W przypadku dwóch lub większej ilości zleceń z takim samym limitem decyduje 

kolejność zgłoszeń. Wszystkie zlecenia licytacji wraz z fotokopią dokumentu tożsamości umożliwiającym 

weryfikacje danych osobowych powinny być przesłane (pocztą, faxem bądź e-mailem) albo dostarczone 

osobiście do siedziby deSA unicum przynajmniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. dostarczone 

później zlecenia mogą nie być zrealizowane.

3) Od osób zainteresowanych licytacją przez telefon wymaga się zgłoszenia chęci licytacji telefonicznej 

poprzez wypełnienie formularza „zlecenie licytacji”, dostępnego w katalogu, na stronie internetowej 

deSA unicum lub w siedzibie deSA unicum. Wszystkie zlecenia licytacji powinny być przesłane (pocztą, 

faxem, mailem) lub dostarczone osobiście do siedziby desa unicum przynajmniej na 24 godziny przed 

rozpoczęciem aukcji. Wymaga się również przesłania fotokopii dokumentu tożsamości w celu weryfika-

cji danych osobowych. dostarczone później zlecenia mogą nie być zrealizowane. licytacja telefoniczna 

może być nagrywana, złożenie zlecenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nagrywanie rozmowy 

telefonicznej. na wypadek trudności z połączeniem telefonicznym licytujący może określić na zleceniu 

limit do którego pracownik domu aukcyjnego będzie licytować  pomimo braku połączenia. jeśli żaden li-

mit nie jest określony na zleceniu, pracownik domu aukcyjnego uznaje w takim wypadku, że klient oferuje 

przynajmniej cenę wywoławczą.

4) Podczas licytacji, zarówno osobistej, telefonicznej, jak i za pośrednictwem pracownika deSA unicum, 

licytujący bierze osobistą odpowiedzialność za zapłatę za wylicytowane obiekty, co opisane jest dokładniej 

w paragrafie 3 punkcie 5 poniżej, chyba że przed rozpoczęciem aukcji zostało wyraźnie uzgodnione na 

piśmie z deSA unicum, że oferent jest pełnomocnikiem zidentyfikowanej osoby trzeciej akceptowalnej 

przez deSA unicum. 

5) usługa licytacji na podstawie zlecenia licytacji nie podlega żadnej opłacie. deSA unicum zobowiązuje 

się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezreali-

zowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie deSA unicum.

4. PrzeBieG Aukcji

1) O ile nie zastrzeżono inaczej poprzez symbol, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny 

gwarancyjnej, która jest poufną minimalną ceną sprzedaży uzgodnioną między deSA unicum i komi-

tentem. cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji.

2) Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować 

przedmiot do sprzedaży (również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem), w razie zaistnienia błędu 

bądź sporu co do wyniku licytacji. W powyższym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, 

które uzna za stosowne i racjonalne. jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, 

wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny. 

3) Aukcjoner rozpoczyna licytację i decyduje o wysokości kolejnych postąpień. W celu osiągnięcia 

ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy deSA unicum mogą składać w toku licytacji oferty 

w imieniu komitenta bez wskazania, że czyni to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następu-

jących po sobie ofert licytacyjnych bądź też oferty w odpowiedzi na oferty, składane przez innych ofe-

rentów. jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt, aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany.

4) ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność. 

W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być po-

dawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich odzwierciedlając w przybliżeniu 

cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego, estymacje podawane w euro, funtach brytyjskich 

i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.

5) licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera jest zwycięzcą licyta-

cji. uderzenie młotkiem przez aukcjonera przez oznacza akceptację najwyższej oferty i zawarcie umo-

wy sprzedaży między deSA unicum a kupującym. ryzyko i odpowiedzialność za obiekt przechodzący 

na własność kupującego opisane zostały w paragrafie 6 poniżej. 

6) każda poaukcyjna sprzedaż obiektów oferowanych na aukcji podlega również WArunkOM 

SPrzedAŻY AukcYjnej oraz WArunkOM POtWierdzeniA AutentYcznOŚci.

5. cenA nABYciA i OPŁAtA AukcYjnA

1) do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłaty dodatkowe wynikające z ozna-

czeń katalogowych obiektu. Opłata aukcyjna stanowi część końcowej ceny obiektu i naliczana jest 

degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do kwoty 100 000 złotych (włącznie) w wyso-

kości 18%, powyżej kwoty 100 000 złotych w wysokości 15%. Opłata aukcyjna obowiązuje również 

w sprzedaży poaukcyjnej.

2) jeśli nie uzgodniono inaczej, kupujący jest zobowiązany uiścić należność w terminie 10 dni od daty 

aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Opłaty mają być uiszczo-

ne w polskich złotych gotówką, kartą lub przelewem bankowym:

a) deSA unicum akceptuje płatność kartami płatniczymi Mastercard, ViSA

b) deSA unicum akceptuje płatność przelewem bankowym na konto

Bank PkO BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405, SWift BPkOPlPW

W tytule przelewu proszę podać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu

3) Własność zakupionego obiektu nie przejdzie na kupującego dopóki deSA unicum nie otrzyma 

pełnej ceny nabycia za obiekt, w tym opłaty aukcyjnej. deSA unicum nie jest zobowiązana do prze-

kazania obiektu kupującemu do chwili przeniesienia własności obiektu na kupującego. Wcześniejsze 

przekazanie obiektu kupującemu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na 

kupującego ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia. 

6. OdBiÓr zAkuPu

1) Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregu-

lowaniu innych płatności wobec deSA unicum i spółek powiązanych. jak tylko nabywca spełni wszystkie 

wymagania powinien skontaktować się ze swoim doradcą klienta deSA unicum lub z działem sprzedaży 

pod numerem tel. 22 584 95 32 aby umówić się na odbiór obiektu.

2) kupujący powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie deSA 

unicum przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a kupujący obciążony 

zostanie kosztami transportu oraz magazynowania. Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora 

magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest 

z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej. Po upływie 30 dni od daty aukcji na kupującego prze-

chodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, 

w tym koszty jego ubezpieczenia. deSA unicum odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu 

straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

3) dla wygody kupującego deSA unicum nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiek-

WARUnki sPRZedAŻY AUkCYJneJ i WARUnki POTWieRdZeniA AUTenTYCZnOŚCi przedstawione poniżej określają prawa i obowiązki licytujących i kupujących 

z jednej strony, oraz domu Aukcyjnego desA Unicum i komitentów z drugiej. Wszyscy potencjalni kupujący na aukcji powinni dokładnie przeczytać WARUnki sPRZedAŻY 

AUkCYJneJ i WARUnki POTWieRdZeniA AUTenTYCZnOŚCi zanim przystąpią do licytacji.
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tu umożliwiające jego odbiór osobisty. na wyraźne życzenie kupującego deSA unicum może pomóc 

w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką dzieł sztuki. każde takie zle-

cenie odbywa się na odpowiedzialność klienta, deSA unicum nie bierze odpowiedzialności za niepra-

widłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie. jeżeli klient sam wybierze firmę 

transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z deSA unicum telefonicznie przynajmniej 

na 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu na numer telefonu: 22 584 95 32. 

4) deSA unicum będzie wymagała okazania dowodu osobistego przed przekazaniem obiektu nabywcy 

bądź jego przedstawicielowi, który dodatkowo powinien posiadać pisemne upoważnienie od nabywcy.

7. BrAk PŁAtnOŚci

Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za 

obiekt w terminie 10 dni od daty aukcji, deSA unicum może zastosować jeden lub kilka z poniższych 

środków prawnych: 

a) przechować obiekt w siedzibie deSA unicum lub w innym miejscu na ryzyko i koszt klienta;

b)  odstąpić od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

c) odrzucić zlecenia nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem 

uiszczenia kaucji;

d) naliczać odsetki ustawowe w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności płatności do 

dnia zapłaty pełnej ceny nabycia;

e) odsprzedać obiekt na aukcji lub prywatnie z estymacjami i ceną minimalną ustaloną przez deSA 

unicum. jeśli obiekt na drugiej aukcji sprzeda się za kwotę niższą niż cena nabycia, na której kupujący 

wylicytował obiekt, nabywca pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz 

z kosztami przeprowadzenia dodatkowej aukcji;

f ) wszcząć postepowanie sądowe przeciwko kupującemu w celu odzyskania zaległości; 

g) potrącić należności nabywcy względem desa unicum z wierzytelności wobec tego nabywcy wy-

nikających z innych transakcji;

h) podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.

8. dAne OSOBOWe klientA

W związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi związanymi z przeprowadzeniem 

aukcji, deSA unicum może wymagać od klientów podania danych osobowych lub w niektórych 

przypadkach (np. w celu sprawdzenia wypłacalności, poświadczenia tożsamości klienta, lub w celu 

uniknięcia fałszerstwa) pozyskać dane o kliencie od osób trzecich. deSA unicum może również 

wykorzystać dane osobowe dostarczone przez klienta w celach marketingowych dostarczając ma-

teriały o produktach, usługach bądź wydarzeniach organizowanych przez deSA unicum oraz spółki 

powiązane. zgadzając się na WArunki SPrzedAŻY AukcYjnej i podając dane osobowe, klienci 

zgadzają się, że deSA unicum i spółki powiązane mogą wykorzystać te dane dla ww. celów. jeśli 

klient chciałby uzyskać więcej informacji o polityce prywatności, skorygować swoje dane lub zrezy-

gnować z dalszej korespondencji marketingowej, prosimy o kontakt pod numerem (22) 584 95 32.

9. OGrAniczenie OdPOWiedziAlnOŚci

1) deSA unicum wyłącza wszelkie gwarancje inne niż WArunki POtWierdzeniA Auten-

tYcznOŚci w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem.

2) z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9 całkowita odpowiedzialność deSA unicum będzie 

ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego.

3) deSA unicum nie jest odpowiedzialna za pomyłki, słowne czy na piśmie, w informacjach poda-

nych klientom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie 

prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.

4) z zastrzeżeniem punktu 5 w paragrafie 9, deSA unicum nie bierze odpowiedzialności wobec ku-

pującego za szkody przewyższające cenę nabycia, o której mowa w punkcie 1 paragrafie 9 powyżej, 

niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przy-

padkowe czy następcze. deSA unicum nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.

5) Żaden przepis w niniejszych WArunkAcH SPrzedAŻY AukcYjnej nie wyklucza lub ogra-

nicza odpowiedzialności deSA unicum wobec kupującego, wynikających z jakiegokolwiek oszustwa 

bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej. 

10. PrAWA AutOrSkie

1) Sprzedający nie przekazują wraz z obiektem prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania 

obiektu.

2) Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych 

przez lub dla deSA unicum, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność deSA unicum. 

nie mogą być one wykorzystane przez kupującego ani inne osoby bez uprzedniej zgody pisemnej 

deSA unicum. 

11. POStAnOWieniA OGÓlne

1) niniejsze WAruniki SPrzedAŻY AukcYjnej wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami, o 

których mowa w paragrafie 1 powyżej, oraz WAruniki POtWierdzeniA AutentYcznOŚci, 

wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu. 

2) Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres deSA unicum. Powiadomie-

nia kierowane do klientów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do deSA unicum.

3) jeśli jakiekolwiek z postanowień WArunkÓW SPrzedAŻY AukcYjnej okazałoby się nie-

ważne, bezskuteczne, lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obo-

wiązywać. Brak działania lub opóźnienie w wykonywania praw  wynikających z WArunkÓW 

SPrzedAŻY AukcYjnej nie oznacza zrzeczenia praw lub zwolnienia z obowiązków ani nie uchyla  

obowiązywalności całości bądź części z postanowień WArunkÓW SPrzedAŻY AukcYjnej.

12. PrAWO OBOWiĄzujĄce 

Prawa i obowiązki stron wynikające z niniejszych WArunkÓW SPrzedAŻY AukcYjnej oraz WA-

runikÓW POtWierdzeniA AutentYcznOŚci, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane 

z powyższymi postanowieniami podlegają prawu polskiemu. deSA unicum w szczególności zwraca 

uwagę na przepisy:

1) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i  opiece nad  zabytkami (dz. u. nr 162 poz. 1568, 

z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (dz. u. z 1997 r. nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea 

rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną po-

większoną o opłatę aukcyjną,

3) ustawy z  dnia  16 listopada  2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego 

wartości majątkowych pochodzących z  nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdzia-

łaniu finansowaniu terroryzmu (dz. u. z 2000r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) –  dom Aukcyjny jest 

zobowiązany do  zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji w kwocie powy-

żej 15 tysięcy euro.

Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu i prawidłowe jego dato-

wanie. deSA unicum udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w tym katalogu na 

okres 5 lat od daty sprzedaży przez deSA unicum, z poniższymi zastrzeżeniami: 

1) desa unicuM udziela gwarancji autentyczności obiektu jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu 

(konsumetowi).  Powyższa gwarancja nie obejmuje:  

a) kolejnych właścicieli obiektu, włączając w to osoby, które nabyły od bezpośredniego nabywcy obiekt 

odpłatnie, w drodze darowizny lub dziedziczenia;

b) obiektu, co do którego trwa spór o autorstwo;

c) obiektu, którego autorstwo jest jedynie domniemane, co w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest 

następującymi zapisami:  brak dat życia po imieniu i nazwisku artysty,  nazwisko artysty poprzedzone 

jedynie inicjałem imienia,  znak zapytania w nawiasie lub bez nawiasu („?” lub „(?)”) po nazwisku artysty 

przed lub po imieniu i nazwisku artysty określenia: „przypisywany/e/a”, „Attributed” lub skrót „Attrib.”;

d) obiektu powstałego w bliżej lub szerzej rozumianym kręgu oddziaływania stylu danego artysty, co 

w katalogu i na certyfikacie oznaczone jest użyciem przed lub po imieniu i nazwisku artysty jednego 

z następujących określeń: „krąg”, „szkoła” bądź „naśladowca”;

e) obiektu, którego określenie autorstwa było zgodne z ogólnie przyjętą opinią specjalistów, uczonych 

i innych ekspertów; 

f) obiektu, w przypadku którego podana w katalogu roczna data powstania, różni się od faktycznej 

o mniej niż 15 lat;

g) obiektu, w przypadku którego w datowaniu pojawiło się prawidłowe określenie stulecia, natomiast 

nieprawidłowe określenie części tego stulecia (połowy lub ćwierci);

h) obiektów z XX w., XiX w. i starszych, w przypadku których faktycznie stwierdzone datowanie różni 

się w stosunku do podanego w katalogu „na korzyść” obiektu, tj. obiekt okazał się starszy niż było to 

podane w opisie;

i) obiektu, którego opis i datowanie zostały uznane za niedokładne przy użyciu metod naukowych, 

lub testów, które nie były ogólnie przyjęte w czasie wydawania tego katalogu bądź w tamtym czasie były 

uznawane za nadmiernie kosztowne lub niewykonalne albo według wszelkiego prawdopodobieństwa 

mogłyby spowodować uszkodzenia lub utratę wartości obiektu.
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Biuro przyjęć obiektów desA Unicum

ul. Marszałkowska 34-50,  00-554 Warszawa, tel. + 48 22 584 95 30, e-mail: wyceny@desa.pl

Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek 11-19, sobota 11-16

termin przyjmowania obiektów do 22.08.2015

Aukcja Fotografii
1.10

termin przyjmowania obiektów do 29.08.2015

Aukcja Sztuki Współczesnej
8.10

15.10
termin przyjmowania obiektów do 5.09.2015

Aukcja Grafiki i Plakatu

Aukcja Młodej Sztuki

termin przyjmowania obiektów do 15.08.2015
22.09

Aukcja Prac na Papierze

termin przyjmowania obiektów do 15.08.2015
17.09

termin przyjmowania obiektów do 29.08.2015

Aukcja Biżuterii
6.10

Aukcja Rzeźby

termin przyjmowania obiektów do 22.08.2015
24.09

22.10

termin przyjmowania obiektów do 17.09.2015

Aukcja Młodej Sztuki
27.10

termin przyjmowania obiektów do 12.09.2015

Aukcja Sztuki Dawnej



Wyceny biżuterii odbywają się w Galerii Biżuterii, ul. nowy Świat 48, 00-363 Warszawa, +48 22 826 44 66, e-mail: bizuteria@desa.pl

Wyceny: wtorek 11-15, czwartek 15 -19

termin przyjmowania obiektów do 8.10.2015

Aukcja Młodej Sztuki
24.11

termin przyjmowania obiektów do 31.10.2015

Aukcja Sztuki Dawnej
3.12

10.12
termin przyjmowania obiektów do 31.10.2015

Aukcja Sztuki Współczesnej

Aukcja Komiksu i Ilustracji

termin przyjmowania obiektów do 26.09.2015
5.11

Aukcja Nowej Sztuki

termin przyjmowania obiektów do 19.09.2015
29.10

termin przyjmowania obiektów do 17.10.2015

Aukcja Prac na Papierze
26.11

DESA Living

termin przyjmowania obiektów do 3.10.2015
10.11

17.12

termin przyjmowania obiektów do 30.10.2015

Aukcja Młodej Sztuki
22.12

termin przyjmowania obiektów do 31.10.2015

DESA Living
8.12

termin przyjmowania obiektów do 7.11.2015

Aukcja Biżuterii
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Jak sprzedać obiekt na aukcji 
w DESIE Unicum?

Sprzedawanie obrazów 
za pośrednictwem DESY Unicum 

jest proste. Wstępną wycenę 
otrzymasz bezpłatnie, 

nawet nie wychodząc z domu.

Obiekty przyjmowane 
są w depozyt na 
dokument Pokwitowania 
Tymczasowego

Poczekaj na odpowiedź. Komisja wstępnie oceni  obiekty na podstawie 
otrzymanych zdjęć. 

Po uzgodnieniu warunków  sprzedaży, 
przygotujemy  Umowę Komisową. 
Zaprosimy Cię do podpisania w naszym 
biurze lub wyślemy do podpisu pocztą 
albo skan drogą e-mailową.

Nasz pracownik 
przedstawi Ci ocenę 
komisji

Nasz pracownik skontaktuje się 
z Tobą i poprosi o dostarczenie 
obiektu, który uznamy za 
interesujący

Poprosimy o dostarczenie 
obiektu osobiście lub 
pomożemy zorganizować 
transport

Wstępna wycena zostanie
zweryfikowana

Jeśli posiadasz obraz 
lub inny przedmiot 
kolekcjonerski 
skontaktuj się z nami

…lub wysyłając 
zdjęcia  i opisy 
tradycyjnym listem

…osobiście,
przynosząc obiekt
do Działu Przyjęć

…e-mailem, wysyłając 
zdjęcie (do 2 MB) i opis
na adres: 
wyceny@desa.pl

Nie wszystkie obiekty mogą być 
włączone do oferty aukcyjnej, 

niektóre przeznaczamy 
do sprzedaży w naszych 

galeriach. Obiekty galeryjne 
prezentowane są również 

na naszej stronie internetowej.
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Dlaczego warto sprzedać w DESIE Unicum?

WYSTAWA: Przed aukcją obiekty prezentowane są przez minimum 10 dni 
w galerii w centrum Warszawy. Skuteczny zespół sprzedażowy pracuje wówczas 
bezpośrednio z naszymi klientami.

GOTÓWKA: Odbiór gotówki należy 
ustalić z kasjerką telefonicznie 
pod nr 22 584 95 23.

AUKCJA: Twój przedmiot wystawiony zostanie na aukcję, która odbędzie się 
w naszej siedzibie. Klienci licytować mogą na żywo, za pośrednictwem internetu 
oraz przy pomocy naszych pracowników przez telefony i zlecenia stałe. 

OPRACOWANIE: Obiekt zostanie profesjonalnie zbadany, sfotografowany 
i opisany do katalogu aukcyjnego.

KATALOG: Trafia do kilku tysięcy naszych klientów w Polsce i za granicą, umieszczany 
jest na naszej stronie www.desa.pl i w serwisach specjalizujących się w informowaniu 
o aukcjach w Polsce i na świecie (Artinfo.pl, Artprice.com, Liveauctioneers.com, 
Askart.com) oraz dostępny jest w salonach Empik.

PRZELEW: Najlepiej podać 
numer konta bankowego 
na umowie komisowej 
podczas jej podpisywania.

PŁATNOŚCI:  Zazwyczaj wypłata następuje po 3 tygodniach od aukcji.



Zlecenie licytacji z limitem lub licytacja telefoniczna to proste sposoby wzięcia udziału w aukcji, które  
nie skutkuje żadnymi dodatkowymi kosztami dla Nabywcy.

Zlecenie licytacji z limitem    Zlecenie telefoniczne

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego  
nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

ZLECENIE LICYTACJI 

Aukcja Grafiki i Plakatu • 380APP025 • 15 października 2015 r. 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że:
1) zapoznałem/-am się i akceptuję WARUNKI SPRZEDAŻY 
AUKCYJNEJ I WARUNKI AUTENTYCZNOŚCI Domu 
Aukcyjnego DESA Unicum opublikowane w katalogu aukcyjnym
2) zobowiązuję się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie 
z niniejszymi WARUNKAMI, w szczególności do zapłacenia 
wylicytowanej kwoty powiększonej o opłatę aukcyjną w terminie 
10 dni od daty aukcji
3) wszelkie dane zawarte w niniejszym formularzu są prawdziwe 
i zgodne z moją najlepszą wiedzą. W przypadku zatajenia lub 
podania nieprawdziwych danych DESA Unicum nie ponosi 
odpowiedzialności
4) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celach koniecznych do realizacji niniejszego zlecenia,  zgodnie 
z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, przez 
Desa Unicum oraz podmioty powiązane z Desa Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
5) wyrażam zgodę nie wyrażam  zgody  na przetwa- 
rzanie moich danych osobowych w celach marketingowych oraz 
na przesyłanie katalogów wydawanych przez DESA Unicum a 
także przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, 
zgodnie z ustawą z 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, 
przez DESA Unicum oraz podmioty powiązane z DESA Unicum  
w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
6) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych 
osobowych jest DESA Unicum Sp. z o.o. oraz że przysługuje 
mi prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
poprawienia
7) dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą 
nikomu udostępniane, z wyjątkiem wypadków obowiązkowego 
udzielania informacji określonych w przepisach ustaw.

Przed przyjęciem zlecenia licytacji, pracownik Domu Aukcyjnego ma prawo prosić o podanie pełnych danych 
osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, 
prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych emailem, pocztą lub faksem: w formie kserokopii lub skanu 
tego dokumentu).

Imię Nazwisko    

Dowód osobisty seria i numer           NIP (dla firm) 

Adres: Ulica   Nr domu   Nr mieszkania

Miasto                           Kod pocztowy

Adres e-mail 

Telefon / FAX  

                                   

     

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Należność za zakupiony obiekt 

  Wpłacę na konto bankowe Bank PKO BP SA  

 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 

  Wpłacę w kasie firmy (pn.-pt. w godz. 11–19)

Faktura
Proszę o przekazanie informacji o zawartych  
transakcjach:

  telefonicznie                      faksem

  listownie                            e-mailem 

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

data i podpis klienta składającego zlecenie data i podpis pracownika DESA Unicum

DESA UNICUM Sp. z o.o.  Dom Aukcyjny, ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa , tel. 22 584 95 25, fax 22 584 95 26 
e-mail: biuro@desa.pl, NIP: 525-00-04-496, REGON: 012669260 Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym  
dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS 0000090241, o kapitale zakładowym: 7 728 100 zł.

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacja ściśle 
poufna. Dom Aukcyjny będzie reprezentował w licytacji 
Nabywcę do podanej kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie 
obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie 
przyjmuje zleceń bez górnego limitu. W przypadku zaistnienia 
kilku zleceń w tej samej wysokości, Dom Aukcyjny będzie 
reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone 
najwcześniej. Zgadzam się na jedno postąpienie w górę  
w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wysokości:        

Tak                Nie

Zlecenie telefoniczne 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie 
numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Domu 
Aukcyjnego połączą się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem 
licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi 
odpowiedzialności za nieumożliwienie wzięcia działu w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

Numer telefonu do licytacji   

tel. 22 584 95 32, fax 22 584 95 26

e-mail: zlecenia@desa.pl



Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2015
Bez energii nie ma życia, a wszystko co żyje - jak słusznie zauważył Arthur Schopenhauer 
- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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DOM AUKCYJNY DESA UNICUM  ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa

WWW.DESA.PL

AUkCJA GRAFiki i PLAkATU
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