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1

Teodor Axentowicz
(1859 Braszow - 1938 kraków)

PorTreT dziewczynki z koszem

pastel/papier, 77 x 47 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.śr.: ‘T.axentowicz’

cena wywoławcza: 38 000 zł
estymacja: 45 000 - 60 000



2

Aleksander Augustynowicz
(1865 iskrzynia, pow. krosno - 1944 Warszawa)

HucułkA

akwarela/papier, 47 x 32 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany p.d.: ‘augustynowicz’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000
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4

stanisław uzdański
(1890-1939)

PorTreT górAlA, 1923 r.

olej/tektura, 47 x 33,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: ‘st. uzdański | 1923.’
na odwrociu pieczęć iskra i karmański kraków

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

3

stanisław górski
(1887 kościan - 1955 kraków)

sTArość i młodość

pastel/papier, 68 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: ‘st. górski’

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 7 000 - 9 000



5

zofia stryjeńska
(1891 kraków - 1976 genewa)

TekA PrAc „Polskie sTroje ludowe”, 1939 r.

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier, wymiar każdej planszy 50 x 39,5 cm
wszystkie plansze sygnowane p.d.: ‘Z. sTryjeŃska’
Teka zawiera 40 plansz
Wydawnictwo c. szwedzicki, nicea, 1939 r.

cena wywoławcza: 25 000 zł
estymacja: 35 000 - 45 000
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6

józef mehoffer
(1869 ropczyce - 1946 Wadowice)

PorTreT kobieTy z czerwonym mAkiem, 1941 r.

pastel/papier naklejony na płótno, 61 x 46,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany l.g.: ‘józef  mehoffer | 1941.’

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 20 000 - 30 000



7

leon wyczółkowski
(1852 Huta miastkowska – 1936 Warszawa)

zbiór burAków nA ukrAinie

pastel/papier, 52 x 76 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: ‘L. Wyczół’
na odwrociu napis odręczny ‘pastel Wyczółkowskiego | F. jasieński’ owalna pie-
częć z napisem ‘musee jesieński cracovie autriche’ i orzeczenie o autentyczno-
ści z dn. 12.09.1944 podpisane prze Feliksa koperę

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 70 000 - 90 000
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8

gertruda knobloch
(1867 Wrocław – przed 1927) 

PorTreT młodej kobieTy wśród bzów, 1922 r.

pastel/papier, 68 x 52,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.śr.: ‘g. knobloch | 1922’

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



9

gertruda knobloch
(1867 Wrocław – przed 1927) 

PorTreT młodej kobieTy w biAłej sukni, 1910 r.

pastel/papier, 74 x 60 cm (w świetle oprawy - owal)
sygnowany i datowany p.śr.: ‘g. knobloch | 1910’
opisany na odwrociu: ‘dieses pastell - Bildniss unseres nichte | ehrengard kno-
bloch | gehört im. | Herischdorf  1923 sophie und gertrud knobloch’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 8 000
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11

wlastimil Hofman
(1881 praga - 1970 szklarska poręba)

rysunek dwusTronny: szkic PosTAci sTojącej, bosej 
dziewczynki i szkic dziewczynki siedzącej ukAzAnej z 
lewego Profilu w mArynArskiej czAPce, ok.1908 r.

ołówek/papier, 20,5 x 16 cm
sygnowany p.d. monogram wiązany ‘WH’

LiTeraTura: 
Wlastimil Hofman - katalog Wystawy w regionalnym centrum kultury, koło-
brzeg 2010, il. nr 14, s. 8.

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

10

wlastimil Hofman
(1881 praga - 1970 szklarska poręba)

PosTAć śmiejącej się dziewczyny, ok. 1908 r.

ołówek/papier, 23,5 x 15 cm
rysunek satyryczny na odwrociu programu teatralnego.

LiTeraTura: 
Wlastimil Hofman - katalog Wystawy w regionalnym centrum kultury, koło-
brzeg 2010, il. nr 10, s. 6.

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



12

władysław bakałowicz
(1833 chrzanów - 1903 paryż) 

dziewczynA w czArnycH PończocHAcH

pastel/papier, 73 x 27,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany p.d.: ‘Bakałowicz’

cena wywoławcza: 15 000 zł
estymacja: 20 000 - 30 000
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13

rajmund kanelba
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

„AniA z koTkiem”

akwarela, gwasz/papier, 49 x 38 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: ‘kanelba’
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa: 
‘ann with kitten | by | r. kaneLBa | 15 Bolton studio | s W 10’

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



14

rajmund kanelba
(1897 Warszawa - 1960 Londyn)

„joHnie z bębenkiem”

akwarela, gwasz/papier, 50 x 40 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: ‘kanelba’
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa:  ‘johnie with drum | by | r. ka-
neLBa | 15 Bolton studio | London | s W. 10’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 12 000
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15

juliusz kossak
(1824 nowy Wiśnicz - 1899 kraków)

konwój więźniów wyProwAdzonycH z cyTAdeli, 1862 r.

akwarela/papier, 63 x 99 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany śr.d.: ‘juliusz kossak | 1862’
obraz w ramie z epoki zwieńczonej kartuszem herbowym podtrzymywanym 
przez lwa. na tarczy godło pogoni, księstwa rusi oraz orzeł polski. u dołu de-
wiza herbowa  ‘BoŻe ZBaW poLskĘ’

LiTeraTura:
porównaj: k. olszański, juliusz kossak, Zakład narodowy im. ossolińskich, 
1988, poz. 198 – 199.

cena wywoławcza: 160 000 zł
estymacja: 180 000 - 250 000
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16

julian fałat
(1853 Tuligłowy - 1929 Bystra)

PejzAż zimowy, 1912 r.

akwarela/papier naklejony na tekturę, 31,5 x 60,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘jul. Fałat BysTra 912.’

opinie:
obraz  posiada opinię dr stefanii krzysztofowicz - kozakowskiej z 20 listopada 2013

cena wywoławcza: 12 000 zł
estymacja: 16 000 – 18 000



17

julian fałat
(1853 Tuligłowy - 1929 Bystra)

PejzAż zimowy z bysTrej, 1921 r.

akwarela/papier, 69,5 x 147 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘jFałat | Bystra 1921’

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 40 000 - 60 000
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18

Henryk szczygliński
(1861 Łódź - 1944 Warszawa)

„idzie burzA”

olej/tektura, 19 x 23,5 cm (w świetle passe - par-
tout)
sygnowany p.d.: ‘H.szczygliński’
na odwrociu opisany odręcznie ‘idzie burza’ | Hen-
ryk szczygliński’ oraz ‘n996’

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

19

Henryk szczygliński
(1861 Łódź - 1944 Warszawa)

„szAry dzień”

olej/tektura, 11,3 x 15,5 cm (w świetle passe - par-
tout)
sygnowany l.d.: ‘H.szczygliński’
na odwrociu opisany odręcznie: ‘mal. Henryk 
szczygliński | „szary dzień.” oraz ‘n999’

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

20

Henryk szczygliński
(1861 Łódź - 1944 Warszawa)

„noc księżycowA”

olej/tektura, 11,5 x 15,5 cm (w świetle passe - par-
tout)
sygnowany l.d.: ‘H.szczygliński’
na odwrociu opisany odręcznie: ‘noc księżycowa | 
mal. Henryk szczygliński’ oraz ‘n1000’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 4 000
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22

kazimierz stabrowski
(1869 kruklany – 1929 Warszawa)

zAcHód słońcA nAd górską doliną

pastel/papier, 48 x 65,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany p.d.: ‘k. stabrowski’

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

21

kazimierz stabrowski
(1869 kruklany – 1929 Warszawa)

bAnAnowce

pastel/papier, 62 x 48 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany l.d.: ‘k. stabrowski’

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000



23

stanisław kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

moTyw z ogrodu

akwarela/papier, 34,5 x 47,5 cm (w świetle passe - partout)

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 5 000
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26

mieczysław oracki-serwin
(1912 - 1978) 

wiejskA zAgrodA

olej/tektura, 20 x 26,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: ‘m. oracki - serwin’

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

25

maria Hausnerowa
(1889 Buczacz – 1939 Lwów)

„PlAżA w HAllerowie” 
(włAdysłAwowo) 

olej/tektura, 22 x 26,5 cm
sygnowany l.d.: ‘marja Hausnerowa’ 
na odwrociu opis autorski oraz papierowa nalepka 
wystawowa z opisem pracy z Towarzystwa przyja-
ciół sztuk pięknych we Lwowie z 1934 roku

WysTaWiany:
Towarzystwo przyjaciół sztuk pięknych we Lwo-
wie, 1934 r.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 4 000

24

maria Hausnerowa
(1889 Buczacz – 1939 Lwów)

„domy nAdbrzeżne kAszubskie”

olej/tektura, 23,5 x 31,5 cm
sygnowany śr.d.: ‘marja Hausnerowa’
na odwrociu opis autorski

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 4 000
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28

leon kowalski
(1870 kijów - 1937 kraków)

ogrojec Przy kościele św. bArbAry w krAkowie

akwaforta/papier, 23,5 x 17 cm (odbitka) 36,5 x 23 cm (arkusz, w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: ‘Lkowalski’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 - 900

27

leon kowalski
(1870 kijów - 1937 kraków)

widok nA kościół mAriAcki w krAkowie

akwaforta/papier, 27 x 19,5 cm (odbitka) 39,5 x 26 cm (arkusz, w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: ‘Lkowalski’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 - 900



30

jan rubczak
(1884 stanisławów - 1942 obóz koncentracyjny auschwitz)

widok nA kościół mAriAcki od sTrony PrezbiTerium, 1934 r.

akwaforta/papier, 28,5 x 35,5 cm (w świetle passe – partout)
sygnowany i datowany ołówkiem p.d.: ‘jan rubczak 934’

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

29

leon kowalski
(1870 kijów - 1937 kraków)

bArbAkAn

litografia/papier, 26 x 38,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany na płycie l.d.: ‘Lkowalski’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 - 900

31

feliks jabłczyński
(1865 - 1928 Warszawa)

„sTAre miAsTo”, 1920 r.

technika własna (ceratoryt)/papier, 17,5 x 20,5 cm (odbitka) 23,5 x 32,3 cm 
(arkusz, w świetle oprawy)
sygnowany i datowany ołówkiem l.d.: ‘Fjabłczyński 920’ oraz p.d.: ‘stare miasto’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 - 2 400
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33

Aleksander laszenko
(annówka 1883 - 1944 Włocławek)

PejzAż z PAlmą, 1929 r.

drzeworyt/papier, 17,5 x 9,5 cm (odbitka) 28 x 29 cm (arkusz, w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem l.d.: ‘aLaszenko’ i p.d.: ‘drzeworyt 29 r.’

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 - 900

32

Aleksander laszenko
(annówka 1883 - 1944 Włocławek)

beduin nA wielbłądzie, 1932 r.

drzeworyt barwny/papier, 45,5 x 23,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany l.d.: ‘a. Laszenko’ i datowany p.d.: ‘drzeworyt 1932’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800



35

Tadeusz cieślewski (ojciec)
(1870 Warszawa - 1956 Warszawa)

sTAre miAsTo

akwarela, tusz/papier, 34 x 22,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany p.d.: ‘T. cieślewski’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 5 000

34

władysław bielecki
(1896 kraków - 1942 lub 1943)

„wAwel-kATedrA”, 1928 r

drzeworyt barwny/papier, 42 x 32 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i opisany l.d.: ‘Wawel-katedra | oryg. drzeworyt’ 
p.d.: ‘W. Bielecki 928’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 600
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38

jan cybis
(1897 Wróblin - 1972 Warszawa)

„moTyw z gołucHowA”, 1966 r.

kredka, akwarela/papier, 18,5 x 21 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘j. cybis 66’
na odwrociu opisany ołówkiem: 
‘jan cybis | motyw z gołuchowa, 1966 r. | z wystawy 
w pen clubie 18,5 x 21 cm’

cena wywoławcza: 6 000
estymacja: 8 000 – 10 000

36

czesław rzepiński
(1905 strusów - 1995 kraków)

PejzAż ze sTAwem, 1946 r.

tusz/papier, 23 x 30 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany p.d.: ‘rzepiński 1946’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800

37

stanisław kamocki
(1875 Warszawa – 1944 Zakopane)

PejzAż z rudnA (drogA w lesie)

ołówek, kredka/papier, 15 x 19 cm (w świetle pas-
se - partout)
LiTeraTura: katalog wystawy podróżnej - sta-
nisław kamocki (1875 - 1944), adam konopacki, 
stefania krzysztofowicz - kozakowska, Łaziska 
dolne, 2009, il. poz. 137 (strony nienumerowane)

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 - 3 000
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39

janina süssle-muszkietowa
(1903 Lwów - 1956 kraków)

kobieTA czyTAjącA książkę

olej/tektura, 33,5 x 48 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: ‘j. muszkietowa’

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



40

mieczysław oracki-serwin
(1912 - 1978) 

AkT nA kAnAPie

olej/tektura, 20 x 26,5 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.d.: ‘m. oracki - serwin’

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 - 3 000
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41

karol maszkowski
(1868 Lwów - 1938 Warszawa)

PorTreT włAdysłAwA rozwAdowskiego, 1854 r.

litografia/papier, 26,5 x 21 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany na płycie p.d.: ‘karol maszkowski 1854’

pocHodZenie: 
praca pochodzi z kolekcji rodziny maszkowskich.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 - 1 200

42

marceli maszkowski
(1837 Lwów - 1862 Lwów)

PorTreT mArii mAszkowskiej

akwarela, gwasz, ołówek/papier, 26,7 x 21 cm (w świetle passe partout)
sygnowany p.d.: ‘marceli maszkowski’

pocHodZenie: 
praca pochodzi z kolekcji rodziny maszkowskich.

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 - 5 000



43

marceli maszkowski
(1837 Lwów - 1862 Lwów)

bóg ojciec - ProjekT wiTrAżA, ok. 1922 - 24 r.

gwasz/papier, 44 x 9 cm
jeden z trzech projektów witraża przedstawiającego Trójcę Świętą, przeznaczo-
nego do warszawskiej katedry pod wezwaniem jana chrzciciela. dwa pozostałe 
projekty zaginęły.

pocHodZenie: 
praca pochodzi z kolekcji rodziny maszkowskich.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 - 4 000
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44

feliks michał wygrzywalski
(1875 przemyśl – 1944 okolice rzeszowa)

sPrzedAwcA Pereł

pastel/papier, 70 x 50 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: ‘F.m. Wygrzywalski’

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 8 000 - 10 000



45

jan kanty maszkowski
(1794 chorostków na podolu - 1865 Barszczowice k. Lwowa)

PorTreT mężczyzny

akwarela, gwasz/papier, 27,5 x 21 cm (w świetle passe - partout)

pocHodZenie: 
praca pochodzi z kolekcji rodziny maszkowskich.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 4 000
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47

edmund bartłomiejczyk
(1885 Warszawa - 1950 Warszawa)

lAjkonik Pod sukiennicAmi

drzeworyt/papier, 26 x 31,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany na kamieniu p.g. gmerk autorski

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 2 000

46

władysław skoczylas
(1883 Wieliczka - 1934 Warszawa)

„PocHód zbójników”

drzeworyt/papier, 28,5 x 31 cm (odbitka) 
40,5 x 40,5 cm (arkusz, w świetle oprawy)
sygnowany ołówkiem p.d.: ‘Wskoczylas’ oraz tytuł śr.d.: ‘pochód zbójników’

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



49

daniel chodowiecki
(1726 gdańsk - 1801 Berlin)

scenA z murzynkiem

miedzioryt/papier, 20 x 12,5 cm (odbitka) 30,2 x 21 cm (arkusz) 
sygnowany na płycie p.d.: ‘d.chodowiecki’

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 - 900

48

daniel chodowiecki
(1726 gdańsk - 1801 Berlin)

PocHód, nA górze AkT kobiecy

miedzioryt/papier, 13,5 x 13,5 cm (odbitka) 30,5 x 21 cm (arkusz)
sygnowany na płycie p.d.: ‘d.chodowiecki sc.Berol.1759’

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 - 900
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52

władysław chmieliński
(1911 Warszawa - 1979 Warszawa)

łódź Przy moście księciA PoniATow-
skiego

olej/tektura, 30 x 42 cm (w świetle oprawy)
sygnowany l.d.: ‘Wł. chmieliński’

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 000 - 7 000

51

Anna sołtan-romerowa
(1895 Warszawa - 1974 Hudson [Quebec])

„czAjki iii”, 1925 r.

akwarela/papier, 18,5 x 25,5 cm (w świetle passe 
- partout)
sygnowany l.d.: ‘asr | janopol 1925.’
na odwrociu papierowa nalepka wystawowa z war-
szawskiej Zachęty z lutego 1926 r. z opisem pracy 
oraz pismem odręcznym dedykacja: ‘obrazek ten 
namalowany w janopolu | na pamiątkę bytności w 
Warszawie, al. ujazdowskie 30, m 5 kochanej mań-
ci Trębickiej anna | antoni römer | Warszawa, 5 
marca 1926’

WysTaWiany:
Towarzystwo Zachęty sztuk pięknych, Warsza-
wa, 1926 r.

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 - 3 000

50

włodzimierz bartoszewicz
(1899 Lwów – 1983 poznań)

widok z PAryżA, 1968 r.

akwarela/papier, 33,5 x 49 cm (w świetle passe - 
partout)
sygnowany i datowany p.d.: ‘ W. Bartoszewicz | 
paris V - 1968’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 - 3 500
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53

bronisław jamontt
(1886 dokudów - 1957 Toruń) 

PejzAż z drzewAmi

kredka/papier, 19 x 14,5 cm (w świetle passe - partout)

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

54

jan rubczak
(1884 stanisławów - 1942 obóz koncentracyjny auschwitz)

drzewA nAd wodą

akwaforta/papier, 26,5 x 27 cm (w świetle passe - partout)
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘jan rubczak’

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



55

jan rubczak
(1884 stanisławów - 1942 obóz koncentracyjny auschwitz)

lAs, 1913 r.

kredka/papier, 73,5 x 99 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: ‘rubczak jan | 913’

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 15 000
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57

ludwik lille
(1897 podwołoczyska nad Zbruczem - 1957 paryż)

rodzinA

kredka/papier, 30 x 43 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany l.d.: ‘L.Lille’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 500

56

felicja Pacanowska
(1907 lub 1915 - 2002)

PosTAci

kredka/papier, 36 x 24,5 cm

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 - 1 500



58

jakub zucker
(1900 radom - 1981 nowy jork) 

PorTreT cHłoPcA

gwasz/papier, 30 x 26 cm (w świetle oprawy)
sygnowany p.g.: ‘j. Zucker’

LiTeraTura:
jakub Zucker, Warszawa 2011, il. s. 147.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 - 5 000

59

jan kaczmarkiewicz
(1904 rawicz - 1989)

wizerunek święTej z monsTrAncją

akwarela, ołówek, gwasz/papier, 70 x 39 cm (w świetle oprawy)
sygnowany u dołu: ‘jan kaczmarkiewicz’

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 - 5 000
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60

ludwik lille
(1897 podwołoczyska nad Zbruczem - 1957 paryż)

Trzy kobieTy w Pokoju, 1955 r.

kredka/papier, 20,5 x 27 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany l.d.: ‘L.Lille 55’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 500



61

ludwik lille
(1897 podwołoczyska nad Zbruczem - 1957 paryż)

PocHód,  1955 r.

kredka/papier, 36,5 x 54,5 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany l.d.: ‘L.Lille 55’ 

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 000 – 4 000
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62

witold mars
(1908 rzęsna polska – 1985 usa)

cArmen mirAndA

gwasz/papier, 30 x 18 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany l.d.: ‘mars’

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 – 5 000

63

mojżesz kisling
(1891 kraków - 1953 paryż)

PółAkT kobiecy, 1947 r.

litografia barwna/papier, 57 x 44,5 cm (odbitka) 69 x 49 cm (arkusz, w świetle 
oprawy)
sygnowana na płycie p.g.: ‘kisling | paris | 1947’ ołówkiem l.d.: ‘cZ | 150’ oraz
sucha pieczęć w p.d. i ołówkiem ‘jean kisling’

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



64

marek włodarski (wł. Henryk streng)
(1903 Lwów - 1960 Warszawa)

lejący wino, 1927 r. 

ołówek/papier, 54,5 x 35,9 cm
Ten sam motyw wykorzystał artysta w obrazie olejnym zatytułowanym „Lejący wino” z 1927 roku (w zbiorach muzeum narodowego w Warszawie).

LiTeraTura:
czarownik przy zielonej skale. marek Włodarski / Henryk streng, pod red. j.chrobak, j.michalik, m.Wilk, poznań 2009, galeria piekary, poznań 2009, il. nr 21
marek Włodarski / Henryk streng (1898-1960). między centrum a peryferiami, państwowa galeria sztuki w sopocie, Lwowska narodowa galeria, sopot 2003, 
praca reprodukowana s. 150, poz. kat.19

WysTaWiany:
marek Włodarski (Henryk streng) - w setną rocznicę urodzin, galeria Willa struvego, Warszawa, 04-05.2003
marek Włodarski / Henryk streng (1898-1960). między centrum a peryferiami, państwowa galeria sztuki w sopocie, 07.03-14.04.2013 - marek Włodarski / 
Henryk streng (1898-1960). między centrum a peryferiami, narodowa galeria sztuki, Lwów, 31.05-30.06.2013

cena wywoławcza: 16 000 zł
estymacja: 28 000 – 38 000
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65

bonawentura dąbrowski
(1807 w Warszawa - 1862 Warszawa)

czTery szkice Tuszem, 1868 – 1871 r.

1) mężczyzna pijący wodę z dzbanka, 1869 r. tusz/papier, 19 x 13 cm (w świetle 
oprawy) sygnowany i datowany p.d.: ‘Bd | 1869’

2) dwóch dworzan z psem, 1861 r. tusz/papier, 18,5 x 11, 5 cm (w świetle 
oprawy) datowany p.d.: ‘1871’

3) rodzina, 1868 r. tusz/papier, 19,5 x 15,5 cm (w świetle oprawy) datowany 
p.d.: ‘1868’

4) piastunka, 1868 r. tusz/papier, 20 x 15,5 cm (w świetle oprawy) datowany 
p.d.: ‘1868’

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



67

nikifor krynicki
(1895 krynica – 1968 Folusz)

cHrysTus i święTy

akwarela, gwasz/papier, 8 x 10 cm
na odwrociu opis autorski ołówkiem

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 - 2 000

66

nikifor krynicki
(1895 krynica – 1968 Folusz)

cHrysTus z dwomA święTymi

kredka/papier, 8,5 x 16, cm
opis autorski na górze

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 2 000
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68

maja berezowska
(1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)

PocAłunek

akwarela, tusz/papier, 35,5 x 32 cm
sygnowany p.d.: ‘maja’ oraz dedykacja l.d.: ‘panu januszowi Lenicy | wdzięczna 
za dobre słowa | autorka’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 4 000

69

maja berezowska
(1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)

scenA dworskA z Pieskiem, 1954 r.

tusz, akwarela/papier, 39 x 28 cm (w świetle passe - partout)
sygnowany i datowany u dołu: ‘maja berezowska 54’

LiTeraTura: 
porównaj: maja Berezowska, rysunki i akwarele, Warszawa 1958, il. s. 78.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 - 4 000



71

maksymilian fajans
(1825 sieradz - 1890 Warszawa)

z cyklu „wizerunki Polskie”

litografia/papier, 32 x 23 cm (w świetle passe - partout)
sygnowana na kamieniu: ‘m. Fajans’ i opisany u dołu: ‘odbito w lit. m. Fajans 
ulica długa n 550’

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

70

maja berezowska
(1898 Baranowicze - 1978 Warszawa)

uczTA dworskA, 1952 r.

tusz/papier, 27,5 x 35,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘majaBerezow | 52’

cena wywoławcza: 1 400
estymacja: 2 000 – 2 500
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73

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. pińska - 1883 Warszawa)

grodno (guberniA grodzieńskA)

litografia/papier, 24,5 x 30,5 cm (w świetle passe - partout)
opisana u dołu: 
‘rys. z natury napoleon orda’ i ‘ Lit. w Lit. m. Fajansa w Warszawie’

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 - 600

72

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. pińska - 1883 Warszawa)

żółkiew

litografia/papier, 25 x 30,5 cm (w świetle passe - partout)
opisana u dołu: 
‘rys. z natury napoleon orda’ i ‘ Lit. w Lit. m. Fajansa w Warszawie’

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 - 600



74

Hugo ulbrich
(1867 Wrocław – 1928 Wrocław)

uniwersyTeT we wrocłAwiu, 1911 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 54 x 43,5 cm (odbitka) 75,5 x 60 cm (arkusz)
sygnowany na płycie p.d.: monogram wiązany ‘Hu’ | 1911’ 
oraz ołówkiem l.d.: ‘Hugo ulbrich’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 - 5 000

75

Hugo ulbrich
(1867 Wrocław – 1928 Wrocław)

rATusz we wrocłAwiu, 1903 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 51,5 x 75,5 cm (odbitka) 66 x 89,5 cm (arkusz)
sygnowany na płycie p.d.: ‘Hugo ulbrich | 03’ 
oraz ołówkiem l.d.: ‘Hugo ulbrich’

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 500 - 5 000
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76

stanisław ostoja-chrostowski
(1897 Warszawa - 1947 Warszawa)

zesTAw ekslibrisów
1) ekslibris generalnego inspektoratu sił Zbrojnych, 1932 r. drzeworyt/papier, 

8,8 x 6,5 cm (odbitka) 11,2 x 8,5 cm (arkusz)
2) ekslibris jana dąbrowskiego, drzeworyt barwny/papier, 5,8 x 4 cm (odbitka) 

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 (odbitka) 14,5 x 6,5 cm 

(arkusz)

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 - 1000



78

fernand leger
(1881 argentan - 1955 gif-sur-yvette)

komPozycjA

litografia barwna/papier, 44 x 32,5 cm (odbitka) 63,5 x 49 cm (arkusz)
sygnowana l.d.: ‘e.a.’, p.d.: ‘F.L.’

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

77

Henryk berlewi
(1894 Warszawa - 1967 paryż)

AkT, 1922 r.

litografia/papier, 61,5 x 50 cm
sygnowana i datowana na kamieniu: ‘H.BerLeWi.1922’
na odwrociu pieczątka aTeLier BerLeWi

cena wywoławcza: 3 800 zł
estymacja: 5 000 - 7 000





indeks sZTuki WspÓŁcZesnej

Beckmann Ingrid 126

Beksiński Zdzisław 140

Brzozowski Tadeusz 100

Dobkowski Jan 134

Dominik Tadeusz 103

Duda-Gracz Jerzy 130

Dwurnik Edward 147, 153

Eidrigievicius Stasys 111

Fangor Wojciech 84

Flisak Jerzy 144

Gierowski Stefan 85

Grzywacz Zbylut 135

Hoffmann Adam 133

Kantor Tadeusz 122

Kierzkowski Bronisław 83

Kobzdej Aleksander 120

Kowalski Andrzej S. 115

Krajewski Andrzej  
(Andre de Krayewski) 154

Kulisiewicz Tadeusz 141

lach-lachowicz Natalia 152

lasik Paweł 132

lebenstein Jan 106, 142

lengren Zbigniew 145, 146

lenica Alfred 90, 93

lutomski Zbigniew 110

Makowski Zbigniew 86

Marczyński Adam 124

Markowski Eugeniusz 107, 114

Mianowski lucjan 96

Michalik Marian 94

Mikulski Kazimierz 87, 125, 127

Musiałowicz Henryk 98

Nowosielski Jerzy 80, 81, 82, 105, 
148, 149

Obremba-Wajda Gabriela 104

Olbiński Rafał 155

Panek Jerzy 97, 108

Paweł Marian Bocianowski 112

Piasecki Marek 150, 151

Picasso Pablo 79

Piotrowicz Edmund 131

Piwowarska Monika 117

Płóciennik Henryk 118

Ray Man 109

Skórczewski Krzysztof 137, 138

Srzednicki Konrad 113

Starowieyski Franciszek 119, 
128, 129, 136, 143

Suberlak Stefan 139

Szewczyk Andrzej 123

Śliwiński leon 99

Świerzy Waldemar 156

Tarasin Jan 88, 89

Tatarczyk Tomasz 92

Warzecha Marian 116

Wejman Mieczysław 101, 102

Wójtowicz Stanisław 95

Ziemski Jan 121

Ziemski Rajmund 91
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79

Pablo Picasso 
(1881 malaga - 1973 mougins)

„wojnA i Pokój”, 1961 r.

kredka/papier, 36 x 26 cm (arkusz, w świetle passe-partout), rysunek na druku 
strony tytułowej książki z napisem: ‘La | guerre | eT La paiX’ 
sygnowany l.d.: ‘picasso’ oraz datowany p.d.: ‘27. ii. 61’ dedykacja z lewej: ‘pour 
dominique sassi | son ami | picasso’ 

opinie:
- certyfikat wydany przez syna artysty, claude’a ruiz picasso (na zdjęciu pracy, 2006)
- certyfikat wydany przez córkę artysty, mayę Widmaier-picasso (na zdjęciu pracy, 

18 lutego 2007)

pod koniec 1951 picasso rozpoczął pracę nad słynnym monumentalnym dypty-
kiem malarskim „Wojna i pokój” (1952). realizowany w ramach serii panneau 
dekoracyjnych do siedziby izraelskiego parlamentu - knesetu, obraz znalazł się 
ostatecznie w kaplicy pokoju na Zamku Vallauris. przygotowując się do realiza-
cji tematu, picasso rozwijał swój język wypowiedzi wizualnej wykonując pomię-
dzy październikiem 1951 a wrześniem 1952 około 300 szkiców rysunkowych. 
W tym okresie towarzyszył mu, widując się z picassem niemal codziennie, 
młody komunizujący poeta, eseista, dziennikarz i pisarz, claude roy. owocem 
rozmów artysty i pisarza stała się książka „picasso. La guerre et la paix” (i wyd. 
1954) bogato ilustrowana pracami picassa. W 1961 picasso wykonał na stronie 
tytułowej tej książki rysunek z dedykacją dla dominique’a sassi, przyjaciela i 
rzemieślnika, który w latach 40., 50. i 60. asystował artyście podczas wypalania 
jego prac w atelier ceramicznym madoura w Vallauris 

cena wywoławcza: 300 000 zł
estymacja: 350 000 - 450 000
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80

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

AkT z lusTrem, 1998 r.

serigrafia barwna/papier, 89 x 70 cm (akusz)
sygnowana i datowana p.d.: ‘jerzy nowosielski 1998’,  w l.d. nr edycji: ‘51/64’

opinie:
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 500 - 7 500



81

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

nA łodzi

ołówek/papier, 20,7 x 15 cm (arkusz, w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: ‘j.n.’
 
opinie:
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

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

82

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

PlAżA

tusz/papier, 29,5 x 21 cm (arkusz, w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: ‘j.n.’
 
opinie:
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 - 4 000
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bronisław kierzkowski
(1924 Łódź – 1993 Warszawa)

bez TyTułu - z Teki „konfronTAcje”

gwasz/czarny papier, 20 x 20 cm
sygnowany p.d.: ‘kierZkoWski’ (stempel)

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 1 800

84

wojciech fangor
(ur. 1922 r., Warszawa)

zielone koło

litografia barwna/papier, 
14 x 14 cm (odbitka) 23,5 x 19 cm (arkusz)
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘Fangor’ numer odbitki l.d.: 
‘79/80’
praca w formie rozkładanej kartki pocztowej. Wewnątrz 
list odręczny Wojciecha Fangora do jana Lenicy.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 6 000



85

stefan gierowski 
(ur. 1925 r., częstochowa)

bez TyTułu

akwarela/papier, 36,5 x 25 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: ‘gierowski’

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 - 8 000
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86

zbigniew makowski 
(ur. 1930 r., Warszawa)

„…jeden z TycH wielkicH obrAzów…”, 1975 r.

akwarela, gwasz, tusz/papier, 27 x 37,5 cm  (arkusz, w oprawie)
sygnowany, datowany i opisany u góry: ‘…une de ces grandes images… Zbigniew makowski Viii 1975’

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 12 000 - 14 000



87

kazimierz mikulski
(1918 kraków – 1998 kraków)

bez TyTułu, lata 60. XX w.

tusz, gwasz/papier, 24 x 36 cm
na odwrociu u dołu po lewej stronie  pieczątka: ‘Ze spuścizny artystycznej kaZimierZa mikuLskiego potwier-
dzam autentyczność emilia Frej (sygnatura odręczna siostry żony artysty)’ napis ołówkiem p.d.: ‘30 x 24 047’ (w owalu) 
i napis ołówkiem p.d.: ‘24 x 36 096’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 7 000
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88

jan Tarasin 
(1926 kalisz - 2009 Warszawa)

„zAPis”, 1978 r.

serigrafia/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowana i datowana p.d.: ‘jTarasin 78’, w l.d. tytuł: ‘zapis’ 
Z teki grafik ‘jan Tarsin 1977-1978’, edycja 35/40

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 - 2 000

89

jan Tarasin 
(1926 kalisz - 2009 Warszawa)

„PrzedmioTy”, 1978 r.

serigrafia/papier, 39,5 x 30 cm
sygnowana i datowana p.d.: ‘jTarasin 78’, w l.d. tytuł: ‘przedmioty’ 
Z teki grafik ‘jan Tarsin 1977-1978’, edycja 35/40

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



90

Alfred lenica 
(1899 pabianice - 1977 Warszawa)

komPozycjA AbsTrAkcyjnA, lATA 60. XX w.

gwasz, olej/papier, 49,5 x 64 cm
sygnowany u dołu: ‘Lenica’ 
oraz opisany autorsko na odwrociu: ‘alfred Lenica | WarsZaWa | paris’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000
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rajmund ziemski 
(1930 radom - 2005 Warszawa)

komPozycjA, 1960 r.

akwarela, tusz/papier, 69,5 x 100 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘r. Ziemski | 20-iii-1960’

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 14 000 - 18 000



92

Tomasz Tatarczyk
(1947 katowice - 2010 Warszawa)

bez TyTułu, 1990 r.

tempera, smoła/papier naklejony na płótno, 73 x 109 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘TomasZ TaTarcZyyk 1990’

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 14 000 - 19 000
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93

Alfred lenica 
(1899 pabianice - 1977 Warszawa)

PejzAż

akwarela/papier, 29 x 38,5 cm
sygnowany p.g.: ‘Lenica’

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 - 6 000



94

marian michalik 
(1947 - 1997)

PejzAż

akwarela, pastel/papier, 61 x 81,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany l.d.: ‘m. michalik’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 - 3 500
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96

lucjan mianowski 
(1933 strzemieszyce - 2009 poznań)

„urzędnik-kAcyk”, 1960 r.

litografia/papier, 78 x 47,5 cm
sygnowana i opisana śr.d.: ‘”urzędnik-kacyk” Lucjan mianowski’

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 000 - 1 500

95

stanisław wójtowicz 
(1920 kraków - 1991 kraków)

„celinA”, 1960 r.

drzeworyt/papier, 33,5 x 27,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: ‘s. Wójtowicz 60’, w l.d.: ‘”celina”-1960, śr.d.: ‘385’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 - 1 500



97

jerzy Panek
(1918 Tarnów - 2001 kraków)

„fiscH von HAn - kon”, 1956/91 r.

drzeworyt/papier, 16,5 x 31,5 cm (odbitka) 23,5 x 36 cm (w świetle passe-
-partout)
sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: ‘ii/iii Fisch von Han - kon 
1956/91 panek’

LiTeraTura: 
dieter Burkamp, jerzy panek, Werkverzeichnis der graphischen arbeiten 1939-
1993, wyd. kerber Verlag, Bielefeld 1995, poz. 93, s. 83.

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000
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98

Henryk musiałowicz
(ur. 1914 r., gniezno)

PosTAć, 1961 r.

linoryt/papier, 43 x 32,5 cm (odbitka), 53,5 x 38 cm (arkusz)
sygnowany na płycie p.d.: ‘musiaŁoWicZ’ i ołówkiem l.d.: ‘musiaŁoWicZ 
| 1961 2/4’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 - 2 000

99

leon śliwiński
(1916 płock - 2001 płock)

cHrysTus w koronie cierniowej, 1958 r.

monotypia/papier, 44,5 x 33 cm (w świetle oprawy)
sygnowany i datowany p.d.: ‘Le Śli | 1958’

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 - 1 400



100

Tadeusz brzozowski
(1918 Lwów - 1987 rzym)

„ziewA królewiąTko” „A” „może ziPie”, 1983 r.

akwarela, tusz/papier, 30 x 24 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘T.B.83.’ opisany u góry: 
‘”Ziewa królewiątko” „a” „może zipie”’
opisany na odwrociu: 
‘Tadeusz Brzozowski | „ziewa krÓLeWiĄTko” | „a” | „może zipie” | 1983 | 30 x 24 cm’

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 15 000 - 20 000
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101

mieczysław wejman
(1912 Brdów - 1992 kraków)

„rowerzysTA vi”, 1964 r

akwaforta/papier, 32 x 28,5 cm (odbitka), 49 x 39,5 cm (arkusz)
sygnowana, datowana i opisana u dołu ołówkiem: ‘”rowerzysta” Vi mieczy-
sław Wejman - 1964’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 100 - 1 600

102

mieczysław wejman
(1912 Brdów - 1992 kraków)

„rowerzysTA v”, 1964 r.

akwaforta/papier, 62 x 48 cm
sygnowana i datowana p.d.: ‘mieczysław Wejman-1964’,  l.d.: ‘”rowerzysta 
V”, śr.d.: ‘20/20’

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: estymacja: 1 100 - 1 600



103

Tadeusz dominik 
(ur. 1928 r., szymanów)

„mAcierzyńsTwo”, 1955 r.

drzeworyt/papier, 69,5 x 90,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘T.dominik 1955’, w l.d.: ‘drzeworyt’, śr.d.: „macierzyństwo”

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000
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104

gabriela obremba-wajda
(1927 mysłowice - 1997 Warszawa)

AbsTrAkcjA geomeTrycznA

olej/karton, 34,5 x 46,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: ‘gabriela obremba’

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 000 - 5 000



105

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

bez TyTułu, 1946 r.

tempera/papier, 21,3 x 29,6 cm
 
opinie: 
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 12 000 - 16 000



84  |  aukcja prac na papierZe  |  noTy BiograFicZne TWÓrcÓW na WWW.desa.pL

106

jan lebenstein 
(1930 Brześć Litewski - 1999 kraków)

bez TyTułu, 1962 r.

długopis/papier, 28,5 x 35 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘Lebenstein 62’

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000



108

jerzy Panek 
(1918 Tarnów - 2001 kraków)

AkT kobieTy, 1973 r.

tusz/papier, 29,3 x 19,2 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany u dołu: ‘panek 73’

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

107

eugeniusz markowski 
(1912 Warszawa - 2007 Warszawa)

PrzyjAciele

akwarela/papier, 37 x 30 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: ‘e.markowski’

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 - 6 000
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zbigniew lutomski 
(ur. 1934 r., grodno)

„PociecHA”, 1974 r.

drzeworyt barwny/papier, 98 x 63 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘Lutomski 1974’, w l.d.: „pociecha” ep. d’artiste’ 

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 - 1 400

109

man ray 
(1890 Filadelfia - 1976 paryż)

bez TyTułu

litografia barwna/papier, 49 x 32 cm
sygnowana ołówkiem p.d.: ‘man ray’ l.d.: ‘51/100’ oraz sucha pieczęć p.d.: 
‘man ray’

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



111

stasys eidrigievicius
(ur. 1949 r., medinskaiai na Litwie)

TwArz, ok. 1990 r.

pastel/papier, 63 x 48,5 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: ‘stasys’

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 7 000 - 8 500
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marian Paweł bocianowski
(ur. 1954 r., Łódź)

„cyTATy z brunonA scHulzA ii”, 1983 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 56 x 43 cm (arkusz), 42 x 32 cm (odcisk płyty)
sygnowana i datowana p.d.: ‘paweł Bocianowski 1983’, l.d.: ‘ea. XiX’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 - 1 500

113

konrad srzednicki 
(1894 Wysokie mazowieckie - 1993 kraków)

„Przecięcie wsTęgi”, 1971 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 75,5 x 56,5 cm
sygnowany p.d.:  ‘konrad srzednicki’, w l.d.: ‘1971 „przecięcie wstęgi”’, śr.d.: 
‘6/50’.

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 - 1 500



114

eugeniusz markowski 
(1912 Warszawa - 2007 Warszawa)

łAweczkA

gwasz/papier, 47 x 38 cm (arkusz)
sygnowany p.d.: ‘e.markowski’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 - 9 000
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115

Andrzej s. kowalski 
(1930 sosnowiec - 2004 katowice)

bez TyTułu

technika mieszana/papier, 26 x 41 cm (w świetle passe-partout)

LiTeraTura:
– andrzej s. kowalski, red. jan Trzupek, katowice 2013, s. 169 (spis prac eksponowanych na wystawie).

WysTaWiany:
katowice, galeria sztuki Współczesnej BWa, 5 kwietnia – 5 maja 2013

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 9 000



116

marian warzecha 
(ur. 1930 r., krakowie

komPozycjA, 1956 r.

collage, technika mieszana/karton, 35 x 47 cm
sygnowany i datowany na odwrociu: ‘marian Warzecha | /96/1/56’

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 500 - 9 000
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119

franciszek starowieyski 
(1930 Bratkówka k. krosna - 2009 Warszawa)

„wAlkA wAżek”, 1703 r. (2003 r.)

litografia/papier, 39 x 50 cm (arkusz), 29 x 41 cm 
(odbitka)
sygnowana i opisana u dołu: ‘27/96 Walka ważek 
1703 (monogram wiązany) edycja specjalna - dar 
natury’

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

118

Henryk Płóciennik 
(ur. 1933 r., Łódź)

AkT leżącej, 1996 r.

gwasz, akwarela, tusz, flamaster/papier, 37,5 x 52 cm
sgnowany i datowany p.d.: ‘H. płóciennik 96’ (po-
dwójnie)

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

117

monika Piwowarska 
(1914 orenburg, rosja - 2006 Warszawa)

nA PlAży

akwarela, tusz/papier, 27,5 x 37,5 cm (w świetle 
passe-partout)
sygnowany p.d. monogramem wiązanym ‘mp’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 - 2 500
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jan ziemski 
(1920 kielce - 1988 Lublin)

bez TyTułu

monotypia/papier, 40,5 x 28,5 cm
sygnowany na odwrociu: ‘jan Ziemski  Lublin’

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

120

Aleksander kobzdej
(1920 olesko - 1972 Warszawa)

komPozycjA, 1966 r.

akwarela, gwasz, technika mieszana/papier, 40 x 30 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘kobzdej 10.V/1966’
w l.d. dedykacja: ‘profesorowi gustawowi seitz z serdeczną przyjaźnią’

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 - 8 000



122

Tadeusz kantor
(1915 Wielopole skrzyńskie - 1990 kraków) 

PosTAć leżącA, 1969 r.

flamaster/papier, 20 x 28,5 cm (w świetle passe-partout)
na odwrociu napis odręczny ‘p. jarnuszkiewiczowi | na wspomnienie | pięknego 
wieczoru | i p. aherfeldt | Tadeusz kantor’ oraz papierowa nalepka z nazwiskiem 
autora i datą ‘1969’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 000 - 5 000



96  |  aukcja prac na papierZe  |  noTy BiograFicZne TWÓrcÓW na WWW.desa.pL

123

Andrzej szewczyk
(1950 szopienice - 2001 cieszyn)

bez TyTułu, 1977 r.

rysunek, atrament/papier, ok. 40 x 30 cm (arkusz)
na odwrociu oprawy dedykacja: ‘kochanej przyjaciółce marzence | andrzej 
szewczyk’ oraz napis: ‘rysunek | atramentem | maj 1977’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000



124

Adam marczyński
(1908 kraków - 1985 kraków)

komPozycjA geomeTrycznA

długopis/papier milimetrowy, 29,5 x 21 cm
sygnowany p.d.: ‘am’

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 - 7 000
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125

kazimierz mikulski 
(1918 kraków - 1998 kraków)

PorTreT z myszką, 1989 r.

gwasz, tusz/papier, 24 x 15 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany i datowany p.d.: ‘k mikulski 89

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000

126

ingrid beckmann 
(ur. 1954 r., Hamburg)

dwie głowy, 1998 r.

serigrafia barwna/papier, 59 x 42,5 cm
sygnowana i datowana p.d.: ‘i. Beckmann 98’

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 - 1 200



127

kazimierz mikulski 
(1918 kraków - 1998 kraków)

dziewczynA i PTAszki, 1980 r.

ołówek, tusz/papier, 29,5 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)
opisany na odwrociu: ‘potwierdzam autorstwo kazimierza mikulskiego | rysu-
nek tuszem pocz. ‘80 r. | kraków 23.Vi.99. | am.’

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 6 000
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130

jerzy duda-gracz 
(1941 częstochowa - 2004 Łagów)

„wieś włAdysłAwów”, 1994 r.

akwarela/papier, 22 x 29 cm (w świetle passe-
-partout)
sygnowany p.d.: ‘jerzy duda gracz’  l.d.: ‘Wieś 
Władysłów | nr 581 1994’

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 - 12 000

128

franciszek starowieyski
(1930 Bratkówka koło krosna - 2009 Warszawa)

„wielki grzyb i eksPlozjA w obserwA-
Torium”, 1679 r. (1979 r.)

akwarela, ołówek, flamaster/papier, 28 x 41 cm
sygnowany i datowany u dołu: ‘starowieyski 
WrocŁ | 1679’ oraz tytuł autorski l.d.: ‘wielki 
grzyb i eksplozja w obserwatorium’

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

129

franciszek starowieyski
(1930 Bratkówka koło krosna - 2009 Warszawa)

szkice do PorTreTu mAgdy umer

węgiel/papier, 30 x 21,5 cm (arkusz, w świetle 
passe-partout)
na odwrociu  potwierdzenie autentyczności przez 
Teresę starowieyską (pieczęć)

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000
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133

Adam Hoffmann
(1918 kraków - 2001 kraków)

„imieniny”, 1968 r.

grafit, ołówek/papier, 35 x 50 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘ah | 15/X | 1968’
opisany na odwrociu: ‘35 x 50 proszek grafit - w ołów-
ku | imieniny | adam Hoffman 68’

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

131

edmund Piotrowicz 
(1915  - 1991)

„lAs”, 1963 r.

sucha igła/papier, 44,5 x 68,5 cm
sygnowany i opisany u dołu: ‘Las’ ‘epreuve d’arti-
ste’ i ‘e. piotrowicz 63’
pieczątka Zachęty i nr inW. g - 1431

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 - 1 500

132

Paweł lasik 
(ur. 1941 r., Brzeszcze)

„jAnowiAnie”, 1978 r.

akwaforta, akwatinta/papier, 23,5 x 29,5 cm (od-
bitka), 38 x 39,5 cm (arkusz)
opisana ołówkiem u dołu: ‘odbitka autorska „ja-
nowianie” (aquaforta + aquatinta) paweł Lasik 78’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900 - 1 500
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134

jan dobkowski
(ur. 1942 r., Łomża)

AkT siedzący, 1995 r.

rysunek, ołówek/papier, 14,5 x 21,5 cm (w świetle passe-
-partout)
sygnowany i datowany p.d.: ‘jan dobkowski 17-Xii-1995’

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

135

zbylut grzywacz 
(1939 kraków - 2004 kraków)

„TAjemnicA”

akwaforta/papier, 38 x 28 cm
opisana i sygnowana u dołu : ‘Tajemnica 20/30 Zbylut 
grzywacz’

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



136

franciszek starowieyski 
(1930 Bratkówka k. krosna - 2009 Warszawa)

„inTensywne sPojrzenie mArTwego weneckiego mAlArzA”, 1689 r. (1989 r.)

gwasz, tempera/papier naklejony na płótno, 100 x 70 cm
sygnowany i datowany po środku z lewej: monogram wiązany ‘FBs 1689 | p’, powyżej tytuł ołówkiem: 
‘regard inTensiV | d’un penTre morT VeneTiene’

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 9 000 - 15 000
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139

stefan suberlak 
(1928 piotrowice Śląskie - 1994 katowice)

„ziemiA i”, 1959 r.

litografia/papier, 61,5 x 77 cm
sygnowana i datowana p.d.: ‘suberlak 1959’, opi-
sana l.d.: ‘”Ziemia i” litografia’

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

137

krzysztof skórczewski 
(ur. 1947 r., kraków)

„ArkA”

miedzioryt/papier, 39,5 x 53 cm
sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: ‘67/100 | 
„arka” | skórczewski’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 - 1 400

138

krzysztof skórczewski 
(ur. 1947 r., kraków)

„PoToP”, 1985 r.

miedzioryt/papier, 39,5 x 53 cm
sygnowany i opisany u dołu ołówkiem: ‘4/100 | 
„potop” | skórczewski’

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 - 1 400
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141

Tadeusz kulisiewicz
(1899 kalisz - 1988 Warszawa)

głowA, 1982 r.

tusz/papier, 41,5 x 35 cm
sygnowany p.d.: ‘kulisiewicz 82 r.’

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

140

zdzisław beksiński
(1929 sanok - 2005 Warszawa)

komPozycjA, 1959 r.

rysunek, tusz/papier, 30 x 21 cm
datowany śr. p.: ‘27.11.1959’

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 000



142

jan lebenstein 
(1930 Brześć Litewski - 1999 kraków)

APoTeozA

tusz, pastel/papier, 31 x 23 

cena wywoławcza: 5 500 zł
estymacja: 6 500 - 8 000
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144

jerzy flisak 
(1930 Warszawa - 2008 Warszawa)

HArfisTkA

rysunek, tusz/papier, 59 x 42 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany inicjałem p. d.: ‘F’

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 900 - 1 600

143

franciszek starowieyski 
(1930 Bratkówka k. krosna - 2009 Warszawa)

PAn i mAłPA

rysunek, tusz/papier, 22,5 x 15,5 cm (w świetle passe-partout)
u góry kaligrafowane: ‘imr’ oraz ‘pc de la B’
rysunek dwustronny: na odwrociu kaligrafie, na oprawie potwierdzenie auten-
tyczności przez Teresę starowieyską

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 2 500 - 3 500



145

zbigniew lengren
(1919 Tuła - 2003 Warszawa)

krAsnoludek

gwasz, tusz/papier, 34 x 26 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: ‘Lengren’

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 1 200 - 2 500

146

zbigniew lengren
(1919 Tuła - 2003 Warszawa)

Arcydzieło

gwasz, tusz, collage/papier, 45 x 27 cm (w świetle pase-partout)
sygnowany p.d.: ‘Lengren’

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 - 2 500
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148

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

bez TyTułu, 1984 r.

akwarela, długopis/papier, 23,2 x 32,3 cm
sygnowany na odwrociu: ‘j.n. WrocŁaW’

opinie:
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

cena wywoławcza: 7 000 zł
estymacja: 10 000 - 13 000

147

edward dwurnik 
(ur. 1943 r., radzymin)

bez TyTułu (cHęciny), 1965 r.

akwarela/papier, 30 x 21 cm (w swietle passe-partout)
sygnowany i datowany p.g: ‘e.dwurnik 65’

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 4 500 - 5 500



149

jerzy nowosielski 
(1923 kraków - 2011 kraków)

AkT z lusTerkiem, 1997 r.

serigrafia barwna/papier, 92 x 70 cm (arkusz)
sygnowana i datowana p. d.: ‘jerzy nowosielski 1997’, l.d. nr edycji: ‘37/50’
 
opinie:
praca posiada certyfikat Fundacji nowosielskich

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 6 500 - 8 500
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150

marek Piasecki 
(1935 Warszawa - 2011 Lund)

„lAlkA”, 1959 r.

fotografia czarno-biała/papier fotograficzny, 17 x 10 cm
datowana i opisana na odwrociu: ‘marek piasecki | LaLka, 1959 r | ZdjĘcie auTora’

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

151

marek Piasecki 
(1935 Warszawa - 2011 Lund)

„dziewczęTA”, 1958 r.

fotografia czarno-biała/papier fotograficzny, 18 x 13 cm
opisana i datowana na odwrociu: ‘marek piasecki | 1958 | dZieWcZĘTa’

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



152

natalia lach-lachowicz 
(ur. 1937 r., Żywiec)

„szTukA konsumPcyjnA”, 1973 r.

fotografia barwna/papier fotograficzny, 24 x 30 cm
opisana na odwrociu: ‘natalia LL „sztuka konsumpcyjna” 1973 | 3/5’; odbitka z 1998 roku
dołączono certyfikat oryginalność z galerii Foto-medium-art w krakowie

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 - 7 500
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153

edward dwurnik 
(ur. 1943 r., radzymin)

„duże ogórki, mAłe dynie”, 2010 r.

akwarela, tempera/papier, 24 x 32 cm
sygnowany i datowany śr. d.: ‘e.dWurnik 2010’
opisany na odwrociu

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 3 000 - 4 000

154

Andrzej krajewski (Andre de 
krayewski) 
(ur. 1933 r., poznań)

PlAkAT do filmu „miłość w czAsAcH 
zArAzy”, 2010 r.

akryl/brystol, 83 x 59,5 cm
sygnowany p.d.: ‘krayeWski | usa’

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



155

rafał olbiński
(ur. 1943 r., kielce)

wizyTA

inkografia/papier, 27 x 25 cm
sygnowana p.d.: ‘olbinski’, l.d. numer edycji: 38/100

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

156

waldemar świerzy
(1931 katowice - 2013 Warszawa)

TAngo

inkografia/papier, 30 x 21 cm
sygnowana p.d.: ‘Świerzy’, l.d. numer edycji: 17/100

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 - 1 500
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1. Oferta aukcyjna
-
-
 

-
-
 

-
-

zabezpieczenia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi 

-

wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Dom Aukcyjny 

-

 

-
-
-

2. Dane osobowe 

-
-

realizacji zlecenia licytacji. Dom Aukcyjny ma prawo przetwa-

-

 

-

-

-
gu (na ostatnich stronach), w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz 
na stronie internetowej 
formularze/zlecenie_licytacji.pdf. W przypadku otrzymania 

-
 

-

 
w kwocie równej limitowi ale zaoferowanej przez innego li-

-

-

 
5. Licytacje telefoniczne

-
-

-

 

 

 

 
6. Przebieg aukcji

-

-

-

-
akcji warunkowych (patrz pkt 9). W razie zaistnienia sporu 
w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie 

-
-
  jckua dezrp ijcautys jeikat W .ijckua wókintsezcu zezrp hcyn

-

 

8. Estymacja

-

punkt 9).

9. Cena gwarancyjna/transakcje warunkowe
-

-
kowej. Transakcja warunkowa jest traktowana jako praw-

 
-
-

-

Aukcyjny zastrzega sobie prawo do przyjmowania po aukcji 
ofert równych cenie gwarancyjnej na obiekty wylicytowane 
warunkowo. W przypadku otrzymania takiej oferty od innego 
oferenta Dom Aukcyjny informuje o tym fakcie klienta, który 

prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej  

W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi 

po cenie gwarancyjnej.

-

 

-

wylicytowane na aukcji obiekty w terminie 10 dni od dnia au-

-
 

-
sterCard, VISA, Maestro, VISA electron
 

-
chunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.

Bank PKO BP S.A.   Swift: BPKOPLPW
88 1020 1042 0000 8102 0271 6405

 

14. Odbiór obiektów

-

-
informuje Klienta o przekazaniu nieodebranych obiektów do 

-

-
kich kosztów przez Klienta. 

15. Reklamacje
 

-

• ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
-

nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-

• ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. 

-

-

 

-
-

cena

0 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200/300

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000/3 000

50 000 – 100 000 5 000

ponad 100 000 10 000

Regulamin aukcji 

     

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Aukcja Sztuki Współczesnej 
29 maja (czwartek) 2014 r., godz. 19
Wystawa obiektów: 19 - 29 maja

Aleksander Kobzdej "Dla Arlene Jones", 1962 r.
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po cenie gwarancyjnej.

-

 

-

wylicytowane na aukcji obiekty w terminie 10 dni od dnia au-

-
 

-
sterCard, VISA, Maestro, VISA electron
 

-
chunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.

Bank PKO BP S.A.   Swift: BPKOPLPW
88 1020 1042 0000 8102 0271 6405
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informuje Klienta o przekazaniu nieodebranych obiektów do 
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kich kosztów przez Klienta. 

15. Reklamacje
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cena

0 – 2 000 100

2 000 – 5 000 200/300

5 000 – 10 000 500

10 000 – 20 000 1 000

20 000 – 50 000 2 000/3 000

50 000 – 100 000 5 000

ponad 100 000 10 000

Regulamin aukcji 

     

Dom Aukcyjny Desa Unicum
ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Aukcja Sztuki Współczesnej 
29 maja (czwartek) 2014 r., godz. 19
Wystawa obiektów: 19 - 29 maja

Aleksander Kobzdej "Dla Arlene Jones", 1962 r.



Zlecenie licytacji lub licytacja telefoniczna to proste sposoby 
wzięcia udziału w aukcji, które nie skutkuje żadnymi dodatkowymi 
kosztami dla Nabywcy.

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem 
lub e-mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego nie później niż 

Zlecenie licytacji
Aukcja Prac na Papierze, 24 kwietnia 2014 r.

J

Unicum nie ponosi odpowiedzialności
4)  Wyrażam zgodę                Nie wyrażam zgody 

5)  Wyrażam zgodę                Nie wyrażam zgody

elektroniczną informacji handlowych, przez Desa Unicum oraz podmioty powiązane 

6) zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Desa 

prawo do ich poprawienia,

ustaw.

pełnych danych osobowych oraz o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej 
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy; w przypadku zleceń przesyłanych e-mailem, pocztą 
lub faksem: w formie kserokopii lub skanu tego dokumentu).

 

    oksiwzaN ęimI

Dowód osobisty seria i numer 

Adres: Ulica

Nr domu

Miasto

Adres e-mail 

  XAF / nofeleT                                  

   NIP (dla firm)     

   

        Nr mieszkania        Kod pocztowy – 

  

           
                          

     

Prosimy czytelnie wypełnić formularz, by uniknąć ewentualnych pomyłek

Nr kat. Autor, tytuł
Maksymalna oferowana kwota 

(bez opłaty aukcyjnej)  
lub licytacja telefoniczna

Zlecenie licytacji z limitem
Podanie przez Klienta limitu licytacji jest informacją ściśle poufną. Dom Aukcyjny będzie 

nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń 

Dom Aukcyjny będzie reprezentował Klienta, którego zlecenie zostało złożone 

TAK     NIE    

Zlecenie telefoniczne. 

chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi 

Numer telefonu do licytacji                             

                                                     

Należność za zakupiony obiekt 

 Wpłacę na konto bankowe Bank PKO BP SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 

 Wpłacę w kasie firmy (poniedziałek-piątek w godz. 11–19)

Faktura. Proszę o przekazanie informacji zawartych w transakcjach: 

  Telefonicznie  faksem  listownie  e-mailem   Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

                                                   
  data i podpis klienta składającego zlecenie data i podpis przyjmującego pracownika Desa Unicum

DESA UNICUM Sp. z o.o.  Dom Aukcyjny, ul. Marszałkowska 34-50, 00-554 Warszawa, tel. (22) 584 95 32, fax (22) 584 95 26, e-mail: zlecenia@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: 5.050.000,00 zł.

tel. (22) 584 95 32, e-mail: zlecenia@desa.pl





Mieczysław Wiśniewski, Kapitan Kloss, Spotkanie na zamku, 1973 r.

Dom Aukcyjny Desa Unicum
Ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Aukcja Komiksu i Ilustracji
15 maja (czwartek) 2014 r., godz. 19.00
Wystawa obiektów 5 – 15 maja





Sylwester Stabryła, Efekt motyla, 2013 r.

Dom Aukcyjny Desa Unicum
Ul. Marszałkowska 34-50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

Aukcja Młodej Sztuki
15 kwietnia (wtorek) 2014 r., godz. 19
Wystawa obiektów 5 – 15 kwietnia
Salon Wystawowy Marchand, Pl. Konstytucji 2, Warszawa

Mloda zapowiedz.indd   1 14-03-20   14:09

Rafał Olbiński Krajobrazy energii 2014
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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Cena 29 zł (z 5% VAT)


