
AUKCJA PRAC 
NA PAPIERZE
WARSZAWA 12 WRZEśNIA 2013 

D
O

M
 AU

KC
YJN

Y D
ESA

 U
N

ICU
M

   
14 AU

KC
JA

 prAC N
A

 pA
pierze

W
A

rSzAW
A

 12 W
rześN

iA
 2013





Aukcja prac na papierze
dom aukcyjny desa unicum • WaRsZaWa • 12 WRZeśnia 2013 (cZWaRtek) • godZ. 19

WystaWa obiektóW aukcyjnych

W siedZibie domu aukcyjnego desa unicum, WaRsZaWa, uL. maRsZaŁkoWska 34–50

2–12 września 2013
poniedziałek – piątek w godzinach od 11 do 19

sobota w godzinach od 11 do 16



2

Juliusz Windorbski
Prezes Zarządu
tel. 22 584 95 25
j.windorbski@desa.pl

Jan Koszutski
Członek Zarządu
Dyrektor Domu Aukcyjnego
tel. 22 584 95 30
j.koszutski@desa.pl

Agata Szkup
Dyrektor Działu Sprzedaży
22 584 95 33
a.szkup@desa.pl

Michał Olszewski
Dyrektor ds. Rozwoju  
i Nowych Projektów
22 584 95 40
m.olszewski@desa.pl

Iza Rusiniak
Dyrektor Działu Sztuki
Współczesnej
22 621 96 56
i.rusiniak@desa.pl

Dział Księgowości

Małgorzata Kulma
Główna Księgowa
tel. 22 584 95 20
m.kulma@desa.pl

Marlena Ulejczyk
tel. 22 584 95 21
m.ulejczyk@desa.pl

Płatności i rozliczenia

Urszula przepiórka
tel. 22 584 95 23
u.przepiorka@desa.pl 

Dział Prawny

Krystian Owczarek
tel. 22 584 95 29
k.owczarek@desa.pl

Prenumerata 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 34
fax. 22 584 95 26
k.lopusinska@desa.pl

zlecenia licytacji 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 32
fax. 22 584 95 26
zlecenia@desa.pl

Marketing i Promocja

Maria Windorbska
tel. 22 584 95 25
m.windorbska@desa.pl

Public Relations

FineArt Communication
Magdalena Żuk
tel. 608 362 996
mzuk@fineart-com.pl

Maria peliwo
tel. 784 090 531
mpeliwo@fineart-com.pl

DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel. 22 584 95 25
fax. 22 584 95 26
biuro@desa.pl
www.desa.pl

 okŁadka fRont  poz. 23  juliusz kossak, generał henryk dąbrowski, 1895 r.
 okŁadka ii poz. 150 jerzy tchórzewski, akt leżący
 stRona 4 poz. 13 Wlastimil hofman, scena alegoryczna – dwa anioły, 1921 r.
 stRona 54 poz. 98 tomasz tatarczyk, bez tytułu (krok za krokiem), 2003 r.
 okładka IV poz. 157 Julian Stańczak, Studium do „Superimposed”, 1972 r.2

Juliusz Windorbski
Prezes Zarządu
tel. 22 584 95 25
j.windorbski@desa.pl

Jan Koszutski
Członek Zarządu
Dyrektor Domu Aukcyjnego
tel. 22 584 95 30
j.koszutski@desa.pl

Agata Szkup
Dyrektor Działu Sprzedaży
22 584 95 33
a.szkup@desa.pl

Michał Olszewski
Dyrektor ds. Rozwoju  
i Nowych Projektów
22 584 95 40
m.olszewski@desa.pl

Iza Rusiniak
Dyrektor Działu Sztuki
Współczesnej
22 621 96 56
i.rusiniak@desa.pl

Dział Księgowości

Małgorzata Kulma
Główna Księgowa
tel. 22 584 95 20
m.kulma@desa.pl

Marlena Ulejczyk
tel. 22 584 95 21
m.ulejczyk@desa.pl

Płatności i rozliczenia

Urszula przepiórka
tel. 22 584 95 23
u.przepiorka@desa.pl 

Dział Prawny

Krystian Owczarek
tel. 22 584 95 29
k.owczarek@desa.pl

Prenumerata 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 34
fax. 22 584 95 26
k.lopusinska@desa.pl

zlecenia licytacji 

Karolina Łopusińska
tel. 22 584 95 32
fax. 22 584 95 26
zlecenia@desa.pl

Marketing i Promocja

Maria Windorbska
tel. 22 584 95 25
m.windorbska@desa.pl

Public Relations

FineArt Communication
Magdalena Żuk
tel. 608 362 996
mzuk@fineart-com.pl

Maria peliwo
tel. 784 090 531
mpeliwo@fineart-com.pl

DESA Unicum
ul. Marszałkowska 34-50
00-554 Warszawa
tel. 22 584 95 25
fax. 22 584 95 26
biuro@desa.pl
www.desa.pl



3

Wydawca DESA UNICUM Sp. z o.o. • Redakcja ul. Marszałkowska 34–50 • 00-554 Warszawa • biuro@desa.pl
22 Aukcja młodej sztuki • ISBN 978-83-63230-37-1  • Nakład 2 500 egzemplarzy
konto Bank pKO Bp SA 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 • NIP 525-00-04-496

Opracowanie graficzne Activa Studio • Zdjęcia Marcin Koniak i autorzy prac

Salon Wystawowy 
Marchand

pl. Konstytucji 2
00-552 Warszawa
tel. 22 621 66 69

marchand@desa.pl

Małgorzata Lemanek
Kierownik Galerii
m.lemanek@desa.pl

Galeria  
Marszałkowska

ul. Marszałkowska 34/50
00-554 Warszawa

marszalkowska@desa.pl

Aleksandra
łukaszewska
22 584 95 35
a.lukaszewska@desa.pl

Karolina łopusińska
Kierownik Galerii
22 584 95 34
k.lopusinska@desa.pl

Michał Bolka 
22 584 95 41
m.bolka@desa.pl

Marcin Koniak
Fotograf
22 621 96 56
m.koniak@desa.pl

Dział  
Przyjęć

pl. Konstytucji 2
00-552 Warszawa
wyceny@desa.pl

Joanna Borkowska
22 584 95 39
j.borkowska@desa.pl

Joanna Tarnawska
Kierownik Działu Przyjęć
22 584 95 31
j.tarnawska@desa.pl

Karolina łuźniak
22 584 95 30
k.luzniak@desa.pl

Jerzy Lewiński
Ekspert gemmolog
bizuteria@desa.pl

Grażyna Korcz
g.korcz@desa.pl

Galeria  
Biżuterii

ul. Nowy Świat 48
00-363 Warszawa
tel. 22 826 44 66

bizuteria@desa.pl

Grażyna Kobyłecka
Kierownik Galerii
g.kobylecka@desa.pl

Beata Paluch
b.paluch@desa.pl

22 584 95 36

Wydawca desa unicum sp. z o.o. • Redakcja ul. marszałkowska 34–50 • 00–554 Warszawa • biuro@desa.pl
aukcja prac na papierze • ISBN 78–83–63230–57–9 • Nakład 2 500 egzemplarzy

Konto bank Pko bP sa 88 1020 1042 0000 8102 0271 6405 • NIP 525–00–04–496
Opracowanie graficzne mariusz kamil trocewicz • Zdjęcia Marcin Koniak

Małgorzata Słomska
22 584 95 39
m.slomska@desa.pl

Grażyna Korcz
grazyna.korcz@desa.pl 

Beata Paluch
Kierownik Galerii
b.paluch@desa.pl

Monika Woźniak
monika.wozniak@desa.pl 

Jerzy Lewiński
Ekspert gemmolog
bizuteria@desabizuteria.pl





indeks sztuki dawnej

Laszenko aleksander 33, 57, 58

malczewski Rafał 6

małachowski soter jaxa 47, 48

mayer tobias 68

norblin stefan 83

orda napoleon 73, 74, 75, 76

Pronaszko Zbigniew 34

Rudzka-cybisowa hanna 51

Ruszczyc ferdynand 11

sanson nicolas 69, 70, 71, 72

sichulski kazimierz 32, 52

skoczylas Władysław 16, 24, 25, 28

Srzednicki Konrad 49

stankiewicz Zofia 42

stawiński bolesław 29, 30, 31

stryjeńska Zofia 78, 79, 80, 81

tetmajer Włodzimierz 10

trzebiński marian 9

uniechowski antoni 64

uziembło henryk 7, 36

Waniek eugeniusz 85

Wawrzeniecki marian michał 18, 19

Weiss Wojciech 39

Włodarski marek (wł. henryk streng) 35

Wyczółkowski Leon 41

ajdukiewicz tadeusz 59

axentowicz teodor 15

bartłomiejczyk edmund 26, 27

berezowska maja 82

chagall marc 87

cyankiewicz Zdzisław (cyan) 45, 46

cybis jan 40, 53

czapski józef 17

dąbrowski henryk 43

de fer nicolas 77

geppert eugeniusz 22

goldberg chaim 86

granzow Władysław 37

grechuta marek 38

grott teodor 8

grottger artur 21

guranowski józef 62

hassenberg irena (Reno) 44

hofman Wlastimil 13

jasiński Zdzisław 50, 61

józewski henryk 60

karmański jan 12

kossak juliusz 23

kossak karol 55, 56

kostrzewski franciszek 65, 66, 67

kożuchowski jerzy 20

krynicki nikifor 1, 2, 3, 4, 5

krzesz męcina józef 14

książek jan 54

kulesza (kuleszyna) maria 84



1

nikifor krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

„tuchowa wsi miasto”

gwasz/papier, 21 x 14,8 cm

opis autorski u dołu

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 500

2

nikifor krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

autoportret na tle cerkwi

akwarela, gwasz/papier, 25 x 14,5 cm

opis autorski u dołu

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500
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nikifor krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

turyści

ołówek, kredka/papier, 16,5 x 26,5 cm

opis autorski u dołu

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

4

nikifor krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

droga wśród wzgórz

gwasz/papier, 20,5 x 13,5 cm (w świetle passe-partout)

opis autorski u dołu

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 4 000

5

nikifor krynicki
(1895 Krynica – 1968 Folusz)

miasteczko

akwarela/papier, 14 x 20,5 cm

opis autorski u dołu

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 000 – 3 000
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6

rafał malczewski
(1892 Kraków – 1965 Montreal)

pejzaż z chatą

akwarela/papier, 41 x 57,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnatura i dedykacja p.d.: 'Kochanej 

…(?) Rafał Malczewski | 24 grudnia | 

Kochanej (?)'

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

7

henryk uziembło
(1879 Myślachowice k. Krakowa – 1949 

Kraków) 

„ogrody na monte pincio”, 
1929 r.

akwarela/papier, 35,5 x 50 cm

sygnowany p.d.: 'HENRYK UZIEMBŁO  

| ROMA 1929'

opisany na odwrociu: 'Ogrody na 

Monte Pincio', p.d. sucha pieczęć 

'SCHOELLERSHAMMER'

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 000 – 5 000

8

teodor grott
(1884 Częstochowa – 1972)

stare domy w Fiesole, 1935 r.

akwarela/papier, 32 x 43 cm

sygnowany p.d.: 'Teodor Grott | Fiesole'

na odwrociu dwie nalepki 

z Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych 

w Krakowie 

WYSTAWIANY: 

Teodor Grott: wystawa jubileuszowa: 

malarstwo, grafika, rysunek; październik 

1960.

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 5 000
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9

marian trzebiński
(1871 Gąsin – 1942 Warszawa)

„rzeka wilja pod wilnem”, 
1930 r.

akwarela, ołówek/papier, 30 x 51 

(w świetle oprawy)

sygnowany i datowany l.d.: 'Wilno 1930. 

| M. Trzebiński'

na odwrociu nalepka wystawowa: 

'Autor Trzebiński Marjan | Tytuł Rzeka 

Wilja pod Wilnem | Data 29 PAŹ. 1932'

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 3 500 – 6 000

 

10

włodzimierz tetmajer
(1862 Harklowa – 1923 Kraków)

wieczorna modlitwa

kredka/papier, 26,5 x 36,5 cm 

(w świetle passe-partout)

sygnowany u dołu: 'WT'

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

11

Ferdynand ruszczyc
(1870 Bohdanów k. Oszmiany – 1936 

Bohdanów k. Oszmiany)

zima nad strumieniem, 1897 r.

węgiel/papier, 26 x 32,5 cm

sygnowany i datowany l.d.: 'F. Ruszczyc 

| 19 I 97'

LITERATURA: 

reprodukowany w: „Ferdynand 

Ruszczyc 1870–1930 życie i dzieło”, 

Muzeum Narodowe w Krakowie 2002, 

il. 143, str.134.

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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jan karmański
(1887 Warszawa – 1958 Puławy) 

chłopcy na plaży 

olej/tektura, 38 x 53 cm

sygnowany p.d.: 'J. Karmański'

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 7 000
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wlastimil hofman
(1881 Praga – 1970 Szklarska Poręba)

scena alegoryczna – dwa anioły, 1921 r.

olej/tektura, 50 x 68 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany p.d.: 'Wlastimil | Hofman | 1921'

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000



14

józef krzesz męcina
(1860 Kraków – 1934 Poznań) 

portret kobiety, 1923 r.

olej/tektura, 53 x 32,5 (w świetle oprawy)

sygnowany p.g.: 'J Męcina Krzesz' datowany l.g.: '1923'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 15 000
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teodor axentowicz
(1859 Braszow – 1938 Kraków)

portret dziewczyny, 1915 r.

akwarela, pastel/papier, 50 x 35 cm (w świetle oprawy)

sygnowany l.d.: 'T. Axentowicz'

opisany na odwrociu: 'Karol Kałowicz' i 'T. Axentowicz | Kraków (?) 1915'

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



16

władysław skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

akt kobiecy

akwarela/papier, 46,5 x 33 cm

sygnowany p.d.: 'W. Skoczylas'

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

17

józef czapski
(1896 Praga – 1993 Paryż) 

dziewczyna na plaży

akwarela, tusz/papier, 18 x 11 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'J. Czapski'

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500
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marian michał wawrzeniecki
(1863 Warszawa – 1943 Warszawa)

oFiara słowiańska, 1927 r

ołówek, gwasz, akwarela/karton, 65 x 44 cm

sygnowany monogramem autorskim i datowany p.d.: 'MW. 

| 13.VIII. | 1927.'

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

19

marian michał wawrzeniecki
(1863 Warszawa – 1943 Warszawa)

akt modelki ( józeFy dylewskiej), 1901 r.

kredka, gwasz/papier, 32,5 x 21 cm  

(w świetle passe-partout)

opisany u dołu: 'Józefa Dylewska | I.VIII.1901' śr.d. pieczęć 

autorska 'MARIAN WAWRZENIECKI'

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



20

jerzy kożuchowski
(1893 Wolborz – 1967 Warszawa)

kirasjer z koniem

akwarela/papier, 33 x 23,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany l.d.: 'Jerzy Kożuchowski'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 500
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artur grottger
(1837 Ottyniowice na Podolu  – 1867 Amélie–les–Bains) 

gra w mariasza 

akwarela/papier, 17 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany monogramem wiązanym l.d.: 'AG' 

na odwrociu orzeczenie o autentyczności z dn. 

26 czerwca 1946 r., podpisane przez dr Kazimierza 

Buczkowskiego i prof. dr Feliksa Koperę

cena wywoławcza: 28 000 zł
estymacja: 35 000 – 50 000



22

eugeniusz geppert
(1890 Lwów – 1979 Wrocław)

oddział konny, 1944 r.

akwarela, gwasz/tektura, 52 x 64 cm

sygnowany p.d.: 'Eugeniusz Geppert 1944'

WYSTAWIANY: 

Wystawa Zrzeszenia Artystów Plastyków „Zwornik” 1928–1939, Muzeum 

Górnośląskie w Bytomiu, 26.04.–30.06.2013 r.; reprodukowany w katalogu 

wystawy, str. 16.

cena wywoławcza: 9 000 zł
estymacja: 12 000 – 15 000
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juliusz kossak
(1824 Nowy Wiśnicz – 1899 Kraków)

generał henryk dąbrowski na czele legionów polskich 
we włoszech, 1895 r.

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

sygnowany i datowany p.d.: 'Juliusz Kossak | 1895'

na odwrociu orzeczenie o autentyczności z dn. 16 czerwca 1946 r., 

podpisane przez dr Zbigniewa Bocheńskiego i dr Kazimierza Baczkowskiego

cena wywoławcza: 26 000 zł
estymacja: 30 000 – 40 000



24

władysław skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

stary góral

drzeworyt/papier, 41,5 x 35 cm

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

25

władysław skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

„kupała”

drzeworyt/papier, 35 x 24 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany ołówkiem p.d.: 'W. Skoczylas', tytuł autorski 

śr.d.: „Kupała”

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000
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edmund bartłomiejczyk
(1885 Warszawa – 1950 Warszawa)

hucuł z jaworowa

drzeworyt/papier, 29,5 x 28 cm (w świetle oprawy)

sygnowany na płycie p.g. monogram autorski

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800

27

edmund bartłomiejczyk
(1885 Warszawa – 1950 Warszawa)

orka

drzeworyt/papier, 22,5 x 29,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany na płycie l.g. monogram autorski

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600

28

władysław skoczylas
(1883 Wieliczka – 1934 Warszawa)

ulica kanonia w warszawie

drzeworyt/papier, 19 x 26,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i opisany ołówkiem u dołu: '„ul. Kanonja” 

W.Skoczylas'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 1 800



29

bolesław stawiński
(1908 Łódź – 1983 Bytom)

portret berty grünberg, 1932 r.

akwarela/papier, 14,5 x 18,7 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'B. Stawiński' 

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 500

30

bolesław stawiński
(1908 Łódź – 1983 Bytom)

leopold lewicki z lampą naFową, ok. 1937 r.

akwarela/papier, 28,3 x 21 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'B. Stawiński'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 500

31

bolesław stawiński
(1908 Łódź – 1983 Bytom)

portret saszy blondera

akwarela, ołówek/papier, 28 x 20 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'B. Stawiński'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 500
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32

kazimierz sichulski
(1879 Lwów – 1942 Lwów)

szkic „hucułka”, 1926 r.

akwarela/papier, 46,5 x 39 cm

sygnowany i datowany p.g.: 'Sich 26'

opisany na odwrociu: '1926 | Sichulski | szkic „hucułka”  

| cena … zł'

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

33

aleksander laszenko
(Annówka 1883 – 1944 Włocławek)

portret beduina, 1933 r.

drzeworyt barwny/papier, 47,5 x 43 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: 'A. Laszenko 

drzeworyt 1933'

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



34

zbigniew pronaszko
(1885 Debreczyn – 1958 Kraków)

martwa natura geometryczna

ołówek, akwarela/papier, 14 x 20 cm

sygnowany p.d.: 'Z. Pronaszko'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 5 000
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35

marek włodarski  
(wł. henryk streng)
(1903 Lwów – 1960 Warszawa)

martwa natura, 1955 r.

olej/papier naklejony na tekturę, 42 x 37 cm 

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'WŁODARSKI | 955'

cena wywoławcza: 18 000 zł
estymacja: 25 000 – 35 000

WystaWiany:
• 1956 – Wenec ja ,  X X Vi i i  b ienna le 

w Wenecj i
• 2003 – Warszawa , „marek Włodarsk i : 

W s tulecie urodzin”, Wil la struvego

druga po łowa la t  50 .  to okres pracy 
pedagog ic zne j ar t ys t y.  W  la t ach 1952–
1958 pe łn i funkcję k ierownika Pracowni 
tkaniny w  warszawsk ie j  asP. W  1955 
decyzją senatu asP w Warszawie uzyskuje 
dyplom akademii . 

W   195 6  W ł o d a r s k i  o t r z y m u j e 
t y t u ł  n a u k o w y  p r o f . 
nadz w ycza jnego .    L a tem   1956 roku 
jego prace prezentowane są na X X Vi i i 
b iennale w  Wenecj i (cyk l gwaszy i  ole jów 
na papierze). W  latach nas tępnych bierze 
udzia ł w  w ys tawach m. in . w  monachium, 
belgradz ie ,  Lublanie ,  Zagrzebiu ,  skopje , 
Warszawie, kairze, aleksandrii , damaszku, 
b a g d a d z i e ,  We n e c j i ,  a m s t e r d a m i e , 
kopenhadze.



36

henryk uziembło
(1879 Myślachowice k. Krakowa – 1949 Kraków) 

widok na wawel

akwarela/papier, 50 x 35,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'HENRYK UZIEMBŁO'

cena wywoławcza: 3 200 zł
estymacja: 4 000 – 6 000

37

władysław granzow
(1872 – ?)

widok na wawel

olej/tektura, 32 x 39 cm (w świetle oprawy)

sygnowany l.d.: 'W. Granzow'

cena wywoławcza: 2 400 zł
estymacja: 3 000 – 4 000
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38

marek grechuta
(1945 Zamość – 2006 Kraków)

krużganki wawelskie, 1985 r.

pastel/papier, 34,8 x 25 cm

sygnowany i datowany p.d.: 'Wawel | Grechuta 85'

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

39

wojciech weiss
(1875 Leorda w Rumunii – 1950 Kraków)

z okna pracowni – widok na bramę 
Floriańską

drzeworyt/papier, 29 x 22,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany ołówkiem p.d.: 'W. Weiss'

LITERATURA:

Reprodukowany w: „Szkicownik Wojciecha Weissa”, 

Wydawnictwo Literackie, Kraków 1976, il. 89.

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



40

jan cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

widok na wawel

ołówek/papier, 20 x 15 cm

sygnowany p.d.: 'JAN | C'

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

41

leon wyczółkowski
(1852 Huta Miastkowska – 1936 Warszawa)

ratusz w poznaniu, 1933 r.

litografia barwna/papier, 36 x 25,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany na kamieniu p.d.: 'S. Wyczół 1933'

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

42

zofia stankiewicz
(1862 – 1955 Warszawa)

„wawel”

akwaforta/papier, 27,5 x 32 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany l.d.: 'Zofia Stankiewicz' p.d. tytuł autorski: 

'Wawel'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 600
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43

henryk dąbrowski
(1927 Warszawa – 2006 Warszawa)

gdańsk – nad motławą, 1959 r.

tusz/karton, 70 x 50 cm 

sygnowany i datowany l.d.: 'GDAŃSK. 1959. HENRYK 

DĄBROWSKI'

WYSTAWIANY: 

Wystawa grafiki, rysunku i akwareli profesora Henryka 

Dąbrowskiego, SARP, 16–20 maja 2011 r.

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000

44

irena hassenberg (reno)
(1884 Warszawa – 1953)

nabrzeże sekwany

pastel/papier, 40 x 29 cm (w świetle oprawy)

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



45

zdzisław cyankiewicz (cyan)
(1912 Czechowice – 1981 Paryż)

miasto nad rzeką

akwarela/papier, 37 x 53,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'Cyan'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 4 000
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46

zdzisław cyankiewicz (cyan)
(1912 Czechowice – 1981 Paryż)

gospodarstwo nad morzem, 1951 r.

akwarela/papier, 36 x 52 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Cyan | 1951'

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



47

48
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49

47

soter jaxa małachowski
(1867 Wolanów pod Odessą – 1952 

Kraków)

łódź przy brzegu, 1932 r.

gwasz/papier, 57 x 97 cm (w świetle 

oprawy)

sygnowany i datowany p.d.: 'SJaxa | 1932'

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

48

soter jaxa małachowski
(1867 Wolanów pod Odessą – 1952 

Kraków)

„stary rybak”, 1922 r.

olej/tektura, 44 x 67 cm (w świetle 

oprawy)

sygnowany i datowany p.d.: 'S. Jax  

| 1922'

na odwrociu pieczęć autorska: 'Tytuł: 

Stary rybak | Rozmiary: 45 x 68 1/2  

| SOTER JAXA MAŁACHOWSKI  

| KRAKÓW…'

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

49

konrad srzednicki
(1894 Wysokie Mazowieckie – 1993 

Kraków)

jachty, 1947 r.

akwarela, gwasz/papier, 44 x 56 cm 

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Konrad 

Srzednicki | 1947'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 400 – 3 500



50

zdzisław jasiński
(1863 – 1932)

kobieta w chuście, 1926 r.

akwarela/papier, 17 x 11,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany p.d.: 'ZD. JASIŃSKI | 1926'

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

51

hanna rudzka-cybisowa
(1897 Mława – 1988 Kraków) 

kwiaty

ołówek, gwasz/papier, 15,5 x 13 cm (w świetle passe 

partout)

sygnowany p.d.: 'H. R. Cybis'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 000
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52

kazimierz sichulski
(1879 Lwów – 1942 Lwów)

kwiaty w wazonie, 1926 r.

pastel/papier, 36 x 53 cm (w świetle oprawy)

sygnowany i datowany l.d.: 'Sich 26'

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

53

jan cybis 
(1897 Wróblin – 1972 Warszawa)

kwiaty w wazonie

ołówek/papier, 20 x 15 cm

sygnowany u dołu: 'J.C.'

cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 200 – 1 500



54

jan książek
(1900 Kraków – 1964 Kraków)

konie, 1941 r.

ołówek/papier, 18 x 15 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Jan Książek | 31.X.41'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 200

55

karol kossak
(1895–1975)

„polesie”

tusz/papier, 21 x 30 cm,

sygnowany l.d.: 'K.Kossak | Polesie'

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

56

karol kossak
(1895–1975)

zaprzęg

tusz/papier, 21 x 30 cm,

sygnowany p.d.: 'K.Kossak'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 400 – 2 000
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57

aleksander laszenko
(Annówka 1883 – 1944 Włocławek)

beduin na wielbłądzie, 1932 r.

drzeworyt barwny/papier, 45,5 x 27,5 cm

sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: 'A. Laszenko 

drzeworyt 1932'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 – 1 200

58

aleksander laszenko
(Annówka 1883 – 1944 Włocławek)

osiołek, 1932 r.

drzeworyt barwny/papier, 19,5 x 26 cm

sygnowany i datowany ołówkiem u dołu: 'A. Laszenko 

drzeworyt 1932'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 900 – 1 200



59

tadeusz ajdukiewicz
(1852 Wieliczka (lub Bochnia 1853) – 1916 Kraków)

przy żurawiu

ołówek, akwarela/papier, 27,5 x 20 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany monogramem wiązanym l.d.: 'AT'

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

60

henryk józewski
(1892 Kijów – 1981 Warszawa)

morze

olej/tektura, 30 x 35 cm

gmerk autorski l.d.: 'HJ'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 500
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61

zdzisław jasiński
(1863–1932)

łoś

akwarela/papier, 13,5 x 20 cm

opisany na odwrociu: 'Akwarela | Zdzisława Jasińskiego  

| „Łoś” Białowieża | 1895 rok | co stwierdza córka |Wanda 

z Jasińskich – Kobylińska | Warszawa Słupice 1958 rok'

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

62

józef guranowski
(1852 Warszawa – 1922 Warszawa)

pejzaż z drzewami

gwasz/papier, 12 x 18 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'J. Guranowski'

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



63

autor nierozpoznany

para portretów

ołówek, gwasz/papier, 20 x 14,5  

(w świetle passe-partout) 

na odwrociu pieczątki celne i napis odręczny: 'Własność  

| Zofji Knobloch | Supraśl 4go Maja 1921 r.'

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

64

antoni uniechowski
(1903 Wilno – 1976 Warszawa)

para dworska

tusz/papier, 25 x 18,5 cm (w świetle oprawy)

sygnowany monogramem p.d.: 'AU' 

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 500 – 2 500
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65

Franciszek kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 Warszawa)

rysunek rodzajowy – zaproszenie do 
walca

tusz/papier, 21,5 x 15,5 (w świetle passe-partout)

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

67

Franciszek kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 Warszawa)

rysunek rodzajowy – dwóch 
gentelmenów

tusz/papier, 18,5 x 13 cm (w świetle oprawy)

sygnowany monogramem l.d.: 'FK'

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

66

Franciszek kostrzewski
(1826 Warszawa – 1911 Warszawa)

rysunek rodzajowy – rozmowa

tusz/papier, 15 x 12 cm (w świetle passe-partout))

sygnowany monogramem l.d.: 'FK'

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



68 

tobias mayer
(1723–1762)

mapa ziem rzeczpospolitej; mappa 
geographica regni poloniae…

miedzioryt/papier, 45 x 53 cm

Tytuł mapy w ramce po prawej stronie, u dołu 

przedstawione dwie monety. U dołu po lewej stronie 

bogata dekoracja z ornamentem spiralnym, łącząca dwie 

tarcze herbowe: Rzeczypospolitej Obojga Narodów 

i Saksonii. Wydana przez: Homannianos Heredes, 

Norymberga 1757 r.

LITERATURA: 

reprodukowany w: „Imago Poloniae, Dawna 

Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach 

w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego”, tom II, 

Warszawa 2002, str. 98, il. nr K44/1.

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

69

nicolas sanson 
(1600–1667) rytownik Jean Somer Pruthenus

mapa ziem rzeczypospolitej; estats de la 
couronne de pogne ou son les royaume 
de pologne…

miedzioryt/papier, 44 x 59,5 cm

sygnowany l.d.: 'Johannes Somer Pruthenus Sculp'

wydana przez: Pierre Mariette, Paryż 1663 r.

LITERATURA: 

reprodukowany w: „Imago Poloniae, Dawna 

Rzeczpospolita na mapach, dokumentach i starodrukach 

w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego”, tom II, 

Warszawa 2002, str. 59, il. nr K21/1.

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 000 – 5 000
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70

nicolas sanson
(1600–1667)

mapa górnego podola; haute podolie ou 
palatinat de kamieniec…

miedzioryt/papier, 45,5 x 60 cm

wydana przez: Pierre Mariette, Paryż 1665 r.

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

71

nicolas sanson
(1600–1667)

mapa dolnego podola; basse podolie ou 
palatinat de braclaw…

miedzioryt/papier, 45,5 x 60 cm

wydana przez: Pierre Mariette, Paryż 1665 r.

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

72

nicolas sanson
(1600–1667)

mapa górnego wołynia; haute Volhynie 
ou palatinat de lusuc…

miedzioryt/papier, 45 x 60 cm

wydana przez: Pierre Mariette, Paryż 1665 r.

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



73

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. Pińska – 1883 Warszawa)

krzywiec – pałac zbudowany przez  
p. kazimierza podhórskiego

litografia/papier, 31,5 x 45 cm

opisany u dołu: 'Rys. z natury Napoleon Orda Lit. w Lit. M. 

Fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600

74

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. Pińska – 1883 Warszawa)

michałówka – pałac rodziny 
makowieckich 

litografia/papier, 31,5 x 45 cm

opisany u dołu: 'Rys. z natury Napoleon Orda Lit. w Lit. M. 

Fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600

75

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. Pińska – 1883 Warszawa)

kamieniec podolski – ogród generała 
jana de witte 

litografia/papier, 31,5 x 45 cm

opisany u dołu: 'Rys. z natury Napoleon Orda Lit. w Lit. M. 

Fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600

76

napoleon orda
(1807 Worocewicze k. Pińska – 1883 Warszawa)

janów nad rzeką sniwodą

litografia/papier, 31,5 x 45 cm

opisany u dołu: 'Rys. z natury Napoleon Orda Lit. w Lit. M. 

Fajansa w Warszawie'

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 400 – 600
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77

nicolas de Fer 
(1646 – 1720 Paryż), rytownik A. Coquart

plan i panorama warszawy z planem i 
widokiem pałacu w łowiczu

miedzioryt/papier, 26,5 x 41,5 cm

sygnowany p.d.: 'A. Coquart Sculp'

z: „Atlas Curieux où le Monde représenté dans les cartes 

générales et particulières du Ciel et de la Terre”, Paryż 

1700–1705.

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



78

zofia stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

tatrzański strój ludowy

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier,  

50 x 39,5 cm

sygnowany p. d.: ‘Z. Stryjeńska’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400

79

zofia stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

strój ludowy z okolic warszawy 

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier,  

50 x 39,5 cm

sygnowany p. d.: ‘Z. Stryjeńska’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400
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80

zofia stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

góralski strój ludowy

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier,  

50 x 39,5 cm

sygnowany p. d.: ‘Z. Stryjeńska’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400

81

zofia stryjeńska
(1891 Kraków – 1976 Genewa)

strój ludowy z małopolski

pochoir ręcznie kolorowana gwaszem/papier,  

50 x 39,5 cm

sygnowany p. d.: ‘Z. Stryjeńska’

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 400



82

maja berezowska
(1898 Baranowicze – 1978 Warszawa)

para w dworskich strojach, 1967 r.

tusz, akwarela/papier, 26 x 32 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Maja 67'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 600 – 2 500

83

stefan norblin
(1892 Warszawa – 1952 San Francisco)

projekt kostiumu – akt iV

akwarela/papier, 23 x 15,5 cm (w świetle oprawy) 

sygnowany p.d.: 'S. Norblin' p.g.: 'Akt IV'

cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 2 500 – 3 500
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84

maria kulesza (kuleszyna)
(1892 Juszków Tok – 1971 Warszawa)

matka boska

kredka/papier, 38 x 32 cm (w świetle oprawy)

sygnowany p.d.: 'MKULESZYNA'

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

85

eugeniusz waniek
(1906 Ustrzyki Dolne – 2009 Kraków)

matka, 1935 r.

ołówek/papier, 23 x 19 cm

sygnowany i datowany p.d.: 'E.W. 1935'

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



86

chaim goldberg
(1917 Kazimierz Dolny – 2004 Boca Raton)

spływ rzeką yarkon, 1963 r.

akwarela, tusz/papier, 57,5 x 41,5

sygnowany i datowany l.d.: 'Chaim Goldberg 63'

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000
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87

marc chagall
(1887 Łoźno k. Witebska – 1985 Saint–Paul–de–Vence) 

lew idzie na wojnę (le lion s'en allant en guerre),  
1927–30 r.

akwaforta, sucha igła/papier, 34 x 28 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany ołówkiem p.d.: 'Marc Chagall' l.d.: '62'

Ilustracja do „Bajek” Jeana de la Fontaine, Księga V

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





indeks sztuki współczesnej

obrzydowski Wiesław 164

olbiński Rafał 120

osten osmar 168

Pamuła jan 103

Panek jerzy 128

Piwowarska monika 91

Płóciennik henryk 119

Podsadecki kazimierz 138

Rećko-Rapsa krzysztof 126

Rosenstein erna 146, 147

Rühm gerhard 110

Sienicki Jacek 127

siudmak Wojtek 121

skarżyński jerzy 165

skórczewski krzysztof 99, 100

stajuda jerzy 159

stańczak julian 157

starczewski antoni 167

starowieyski franciszek 94

stern jonasz 148, 160, 176

suberlak stefan 153, 154

ślesińska alina 174

tarasewicz Leon 169

tarasin jan 107, 143

tatarczyk tomasz 98

tchórzewska helena 139

tchórzewski jerzy 150, 174

tumielewicz czesław 155

Wahl alicja 125

Warzecha marian 114

Wieczorek karol 170

Więcek magdalena 174

Wróblewski andrzej 104

abakanowicz magdalena 97

beksiński Zdzisław 162

beksiński Zdzisław 173

berdyszak jan 108, 123

bereźnicki kiejstut 171

christo 111

dobkowski jan 144

dominik tadeusz 174

duda-gracz jerzy 131

dudziński andrzej 134

dwurnik edward 140

eidrigevicius stasys 92, 93

fijałkowski stanisław 109, 158

flisak jerzy 135

gaj jacek 101, 102

gielniak józef 136, 137, 175

gilot françoise 133

gronowski tadeusz 118

hoffman adam 129, 130

janikowski mieczysław tadeusz 117

kantor tadeusz 161

knaflewski Leszek 116

kowalski antoni 166

krajewska helena 141

Kraupe Janina 152

kuprijanow Wladimir 172

kurka Piotr 124

Lebenstein jan 145, 163

Lewicki Leopold 95, 142

Łapiński tadeusz 151, 156

Łódź kaliska 112

maciejewski Zbysław marek 149

malina marian 115

marczyński adam 113

młodożeniec jan 105, 106

moore henry 132

narzyński juliusz 122

nowosielski jerzy 88, 89, 90, 96



88

jerzy nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 Kraków)

murzynka na plaży, 1997 r.

serigrafia barwna/papier, 70 x 50 cm (arkusz)

sygnowana i datowana p.d.: 'Jerzy Nowosielski 1997 r.', l.d. nr edycji: '63/66'

OPINIE: 

W załączeniu certyfikat Fundacji Nowosielskich

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 6 500 – 7 500
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89

jerzy nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 Kraków)

pływaczka

ołówek/kalka, 20,08 x 14,5 cm  

(arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'J.N'

OPINIE: 

W załączeniu certyfikat Fundacji Nowosielskich

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

90

jerzy nowosielski 
(1923 Kraków – 2011 Kraków)

portret

ołówek/papier, 31,8 x 23,4 cm  

(arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany l.d.: 'J.N.'

OPINIE: 

W załączeniu certyfikat Fundacji Nowosielskich

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000



91

monika piwowarska 
(1914 Orenburg, Rosja – 2006 Warszawa)

akt leżącej

akwarela/papier, 19,5 x 29,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'M. Piwowarska'

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

92

stasys eidrigevicius 
(ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)

bez tytułu, 1991 r.

pastel, technika mieszana/papier, 68 x 43 cm (arkusz, 

w świetle oprawy)

sygnowany i datowany p.d.: 'Stasys 1991'

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 – 12 000
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93

stasys eidrigevicius 
(ur. 1949 r., Medinskaiai na Litwie)

głowa, 1997 r.

pastel/papier, 48 x 63 cm (arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: '1997 | Stasys'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 8 000 – 10 000



94

Franciszek starowieyski 
(1930 Bratkówka k. Krosna – 2009 Warszawa)

„srebrna kotka”, 1689 r. (1989 r.)

ołówek, sangwina/papier, 21 x 29,5 cm  

(arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.g.: 'CHATTE D’ARGENT | F.S. 

(monogram wiązany) | 1689 | P'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 5 500

95

leopold lewicki
(1906 Burdiakowce k. Tarnopola – 1973 Lwów)

kobieta

technika własna/papier, 43 x 23 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'L. LEWICKI'

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 – 6 000
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96

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: 

W załączeniu certyfikat Fundacji Nowosielskich

cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000



97

magdalena abakanowicz
(ur. 1930 r., Falenty pod Warszawą)

z cyklu „ryba” i, 1991 r.

rysunek, tusz/papier, 27 x 32 cm

opisany i sygnowany u dołu: 'Z CYKLU „RYBA” I   M. Abakanowicz 1999'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 10 000
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98

tomasz tatarczyk 
(1947 Katowice – 2010 Warszawa)

bez tytułu (krok za krokiem), 2003 r.

gwasz, węgiel, smoła/papier, 70 x 100 cm

sygnowany i datowany p.d.: 'TOMASZ TATARCZYK | 2003'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 – 19 000



99

krzysztof skórczewski 
(ur. 1947 r., Kraków)

„wieża babel”

miedzioryt/papier, 39,5 x 38 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: '50/100  

| „Wieża Babel” | Skórczewski'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 700 – 1 500

100

krzysztof skórczewski 
(ur. 1947 r., Kraków)

„kogucik”, 1980 r.

miedzioryt/papier, 21,5 x 18 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: '26/75  

| „Kogucik” | Skórczewski 80'

cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 600 – 900
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101

jacek gaj 
(ur. 1938 r., Kraków)

„kuszenie”, 1970 r.

miedzioryt/papier, 39,5 x 26,5 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 

„Kuszenie” II 26/50 | Jacek Gaj 1970'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 900

102

jacek gaj 
(ur. 1938 r., Kraków)

„odyseusz dla b.”, 1969 r.

miedzioryt/papier, 38,5 x 27 cm

sygnowany, datowany i opisany u dołu ołówkiem: 

„Odyseusz dla B.” III 18/50 | Jacek Gaj 1969'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 900

103

jan pamuła 
(ur. 1944 r., Spytkowo k. Wadowic)

„zaproszenie do tańca”, 1971 r.

litografia/papier, 57 x 65 cm

sygnowana, datowana i opisany u dołu: '1971  

– Zaproszenie do tańca | e.p. d'artiste | J. Pamuła'

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 800 – 2 500



104

andrzej wróblewski
(1927 Wilno – 1957 Tatry)

moje buty [martwa natura 
z butami], 19–24 lipca 1954 r.

praca dwustronna, tusz, akwarela/papier,  

29,4 x 41,9 cm

NA ODWROCIU:  

teresa karmiąca [kompozycja 
Figuralna nr 501]

napisy ołówkiem (ręką Krystyny Wróblewskiej) 

w p.d.: ‘A. Wróblewski’, p.g.: ‘501’

cena wywoławcza: 20 000 zł
estymacja: 40 000 – 50 000

PochodZenie: 
Ze spuśc i zny rodz inne j  a r t y s t y.   Pr ac y 
towarzyszy cer ty f ikat autentyczności wydany 
przez fundację andrzeja Wróblewsk iego nr 
3/2013. obraz skata logowała i  opisa ła matka 
ar t ys t y,  kr ys t yna Wróblewska ,  w  trakc ie 
prac nad jego pierwszą pośmier tną wys tawą 
w krakowsk im Pałacu sz tuk i (1958).

LiteRatuRa: 
andr ze j  Wrób lewsk i ,  k a t a log  w ys t aw y, 
k a t a log w ys t aw y,  [red .  naukow y]  Zof ia 
gołubiew, Pańs twowa galeria sz tuk i Zachęta , 
Warszawa 1998,  rep. 126 .1, s . 110. 

RePRodukoWany: 
h t tp : //w w w.andr ze jwrob lewsk i .p l /c a tegor y/
galer ia /akwarele–gwasze–tusze/#galer ia

moje bu t y [mar twa natura z  bu tami] to 
jedna z  trzech znanych real izacj i tego tematu 
w  technice tuszu . Wróblewsk i rozwiną ł ten 
temat w  obrazie ole jnym o  autorsk im ty tule 
moje buty (60 ,5 x 78 cm, wł .  pr y w.),  nad 
k tórym pracował w  dniach 19–24 l ipca 1954 
r. W kalendarzyku na ten rok wymienia tak że 
informację o pracy nad rysunkową wersją tego 
tematu . Wróblewsk i notuje t am pows tanie 
„r ys[unku] butów” oraz „karmiącej”.  można 

przypuszczać, że notatka odnosi s ię do pracy 
prezentowanej na aukcj i .  Praca na odwrociu 
pr zeds tawia żonę ar t ys t y,  teresę Waler ię 
Reu t t (1927–1994) i   p ier worodnego syna 
ar tys ty – andrzeja (ur. 10 V 1954) zwanego 
w domu rodzinnym „ki tk iem“.  

W  os t a tn ich l a t ach t wórc zość andr ze ja 
Wr ó b l e w s k i e g o  p r z y p o m n i a ł y  d u ż e 
prezentacje ,  w  t ym pier wsza indy widua lna 
z a g r a n i c z n a  w y s t a w a ,  a   t a k ż e 
międzynarodowa konferencja naukowa: 
• andrze j  Wróblewsk i  1927–1957 w  50 . 

roc zn icę śmierc i ,  muzeum narodowe 
w Warszawie , 2007;  

• andr ze j  Wrób lewsk i .  Wszechświa t  z a 
s z ybą au tobusu ,  muzeum narodowe 
w krakowie, 2007; 

• andrzej Wróblewsk i .  to the margin and 
back ,  Van abbemuseum w  eindhoven , 
2010; 

• andr ze j  Wrób lewsk i .  Pa t r zeć  wc i ą ż 
naprzód, muzeum narodowe w krakowie, 
2012; 

• andrzej Wróblewsk i ,  Z  bl iska / Z  daleka , 
międz ynarodowa konferenc ja ,  muzeum 
sz tuk i Wspó łczesnej w  Warszawie , 6 –7 
września 2013.

Porównaj: Andrzej Wróblewski „Moje buty”, 
1954 r., olej/płótno, 60,5 x 78 cm
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105

jan młodożeniec 
(1929 Warszawa – 2000 Warszawa)

kompozycja z motylem, 1993 r.

gwasz, technika mieszana/papier, 37 x 28,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'JAN MŁODOŻENIEC' oraz dedykacja

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

106

jan młodożeniec 
(1929 Warszawa – 2000 Warszawa)

waza grecka

gwasz/papier, 49 x 34,5 (w świetle passe-partout) 

sygnowany u dołu: 'JAN MŁODOŻENIEC'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 5 500
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107

jan tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

horyzont, 1978 r.

akwarela/papier, 37 x 55 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.:  'J. Tarasin 78'

cena wywoławcza: 7 500 zł
estymacja: 9 000 – 12 000



108

jan berdyszak 
(ur. 1934 r., Zawory)

koło podwójne, 1962 r.

gwasz/papier, 54,5 x 13 cm

wymiar w świetle oprawy: 68 x 27 cm

sygnowany i datowany na odwrociu:  

'1962 | JAN | BER | DYSZ | AK' 

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000
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109

stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 r., Zdołbunów na Wołyniu)

„13 Viii 1961”, 1961 r. 

akwarela/papier, 35,5 x 24,5 cm

datowany l.d.: '13.VIII.61', sygnowany p.d.: 'S. Fijałkowski'

cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja: 8 000 – 12 000



110

gerhard rühm 
(ur. 1930 r., Wieluń)

śmierć trockiego (2 wydruki)

fotografia czarno–biała, wydruk/papier, dwie fotografie 

przyklejone do szarego kartonu, 73 x 51 cm

sygnowany: 'gerhard rühm' (ołówkiem, śr.g. i l.d.)

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

111

christo 
(ur. 1935 r., Gabrow)

„wrapped reichstag (project For berlin) 
[…]”, 1982 r.

offset/papier, 70 x 50 cm

sygnowany i opisany ołówkiem u dołu: '13/120 Christo'

na wydruku p.g.: 'Christo 1982' oraz 'WRAPPED 

REICHSTAG (PROJECT FOR BERLIN) PLAT3 der 

Republik, Scheidemann STR., Brandenburgertor, 

Untenden Linden' poniżej: 'Lower part: using expanding 

columns for attachment fabric panels'

cena wywoławcza: 10 000 zł
estymacja: 13 000 – 15 000
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112

łódź kaliska 
(rok powstania: 1979)

tango – czasopismo wydane przez „łódź 
kaliską”, 1983 r.

technika własna, grafika/papier, 29,5 x 21,5 cm

Okładka – reprodukcja obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej z dorysowanymi wąsami, podpisano 

'Rzepecki'

Redaktor numeru: Adam Rzepecki

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500

W  tangach (1983 –1986), 
n i e r e g u l a r n y m  p e r i o d y k u 
kul tury Zrzuty, własne miejsce 
obok mani fes tów, w y wiadów, 
r y sunków i   co l l ages z a jmuje 
fo togr a f i a .  spec y f i c zny  s t y l 
odróżnia ł  tango od innych 
n i e z a l e ż n y c h  w y d a w n i c t w 
ar tys tycznych, jak ie powstawał y 
w  Polsce w  latach 80. ,  w  tym 
w r o c ł a w s k i e g o  Lu k s u s u 
i   w a r s z a w s k i e j  g Ru P P y, 
a  opar ty by ł na ironi i ,  kp in ie , 
żarcie , grawitowaniu na granicy 
skanda lu i   w yg łupu , wreszc ie 
na atakowaniu i   negacj i  innych 
tendencj i ar tys tycznych.



113

adam marczyński
(1908 Kraków – 1985 Kraków)

znad wody, 1955 r.

monotypia/papier, 23 x 32 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i datowana l.d.: 'Marczyński 55', w p.d.: 'znad wody'

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 2 500 – 3 500
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114

marian warzecha 
(ur. 1930 r., Kraków)

kompozycja 63/15, 1963 r.

collage, technika mieszana/karton, 34 x 45,5 cm

sygnowany i datowany na odwrociu odręcznie: 'M Warzecha | 1963 | 63/15'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 9 000 – 16 000



115

marian malina 
(1922 Sosnowiec – 1985)

stół z rybą

gwasz, collage/papier, 30,5 x 43 cm

sygnowany ołówkiem p.d.: 'M. Malina'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 000

116

leszek knaflewski 
(ur. 1960 r., Poznań)

bez tytułu, 1989 r.

technika własna/papier, 42 x 30 cm

datowany i sygnowany l.d.: '89 | KNAF'

cena wywoławcza: 1 400 zł
estymacja: 1 800 – 2 500
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117

mieczysław tadeusz janikowski 
(1912 Zaleszczyki, Ukraina – 1968 Kraków)

kompozycja abstrakcyjna

gwasz/papier, 46 x 30 cm

na odwrociu pieczątka 'M. T. JANIKOWSKI'

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



118

tadeusz gronowski 
(1894 Warszawa – 1990 Paryż)

akt potrójny

kredka/papier, 30,5 x 21 cm (w świetle passe-partout)

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

119

henryk płóciennik
(ur. 1933 r., Łódź)

akt

akryl, flamaster, akwarela/papier, 36,5 x 33,5 cm (arkusz)

sygnowany p.d.: 'H. Płóciennik'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 – 3 000
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120

rafał olbiński
(ur. 1947 r., Kielce)

kobieta z kolumną

rysunek, ołówek/papier, 43,5 x 31,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'Olbiński'

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

121

wojtek siudmak 
(ur. 1942 r., Wieluń)

nierealne pojawienie się muzy

litografia barwna/papier, 90 x 63 cm (arkusz), 78 x 56 cm 

(w świetle passe-partout), 64 x 51,5 cm (odbitka)

sygnowana i opisana u dołu ołówkiem: 'E.A.  „Apparition 

irreel de la Muse”  W. Siudmak'

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



122

juliusz narzyński 
(ur. 1934 r., Warszawa)

strona 14 księgi obrazów, 1985 r.

technika mieszana/papier, 60 x 40 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.g.: 'Juliusz Narzyński 85'

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

123

jan berdyszak 
(ur. 1934 r., Zawory)

kompozycja kół, 1963 r.

technika mieszana, gwasz/papier, 45 x 35 cm  

(arkusz, w świetle oprawy)

sygnowany p.d.: JAN | BER | DYSZ |AK',  

datowany śr.d.: '1963'

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000

80 AUKCJA PRAC NA PAPIERZE | NOTY BIOGRAFICZNE TWÓRCÓW NA WWW.DESA.PL



124

piotr kurka 
(ur. 1958 r., Poznań)

z cyklu „zimno”, 2010 r.

akwarela/papier, 82 x 102 cm

cena wywoławcza: 8 500 zł
estymacja: 10 000 – 15 000



125

alicja wahl 
(ur. 1932 r., Warszawa)

kobieta na kanapie, 1989 r.

pastel/papier, 21,5 x 19,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany l.d.: 'A. Wahl | 1989'

cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 200 – 2 000

126

krzysztof rećko–rapsa 
(ur. 1959 r., Koszalin)

kompozycja abstrakcyjna

technika mieszana/papier, 57 x 35,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'Rapsa'

cena wywoławcza: 700 zł
estymacja: 900 – 1 500
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127

jacek sienicki 
(1928 Warszawa – 2000 Warszawa)

pracownia, 1999 r.

pastel/papier, 39 x 30 cm (w świetle passe-partout)

datowany i sygnowany p.d.: '99 | J.SIENICKI'

cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 5 500 – 7 500

128

jerzy panek
(1918 Tarnów – 2001 Kraków)

autoportret

pastel/papier, 27 x 18 cm (w świetle passe-partout)

cena wywoławcza: 1 800 zł
estymacja: 3 500 – 4 500



129

adam hoffman
(1918 Kraków – 2001 Kraków)

„postać”, 1973 r.

tempera, węgiel/papier, 51 x 36,5 cm (arkusz)

sygnowany i datowany p.d.: A.H. | 24 I | 1973'

opisany na odwrociu: '51 x 36,5 | „POSTAĆ”  

| tempera/węgiel prasow. | Adam Hoffman | Kraków ...', 

pieczęć wystawowa Muzeum Narodowego w Krakowie 

oraz pieczątka wywozowa

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

130

adam hoffman
(1918 Kraków – 2001 Kraków)

kobieta i mężczyzna, 1967 r.

węgiel/papier, 48 x 34 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'AH 67'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 500 – 2 500
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131

jerzy duda-gracz 
(1941 Częstochowa – 2004 Łagów)

obraz 2501 – „szczyrk”, 2000 r.

olej/tektura, 70 x 80 cm

sygnowany, datowany i nr katalogu autorskiego l.d.: 

'DUDA GRACZ 2501/2000'

na odwrociu papierowa nalepka autorska z opisem pracy

cena wywoławcza: 50 000 zł
estymacja: 60 000 – 70 000



132

henry moore 
(1898 Castleford – 1986 Much Hadham)

„reclining Figure”, 1967 r.

litografia barwna/papier, 36 x 30 cm

sygnowana i datowana na kamieniu p.d.:  ‘Moore 67’ 

(odbicie lustrzane) 

litografia nr 165; na odwrociu certyfikat

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

133

Françoise gilot
(ur. 1921 r., Neuilly–sur–Seine)

kot

akwarela, gwasz/papier, 28 x 22,5 cm  

(arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany l.d.: 'F. Gilot'

cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 6 000 – 8 000

86 AUKCJA PRAC NA PAPIERZE | NOTY BIOGRAFICZNE TWÓRCÓW NA WWW.DESA.PL



134

andrzej dudziński 
(ur. 1945 r., Sopot)

scena z zaklinaczem 

pastel/papier, 42 x 58 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'A. Dudziński'

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

135

jerzy Flisak 
(1930 Warszawa – 2008 Warszawa)

makbet

akwarela, tusz/papier, 42 x 29,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany inicjałem p.d.: 'F'

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



136

józef gielniak 
(1932 Derain – 1972 sanatorium Bukowiec)

sanatorium iV, 1958 r.

linoryt/papier, 22 x 28 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany, datowany i opisany u dołu: '„Sanatorium” IV linoryt  

58 r. J. Gielniak'

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

88 AUKCJA PRAC NA PAPIERZE | NOTY BIOGRAFICZNE TWÓRCÓW NA WWW.DESA.PL



137

józef gielniak 
(1932 Derain – 1972 sanatorium Bukowiec)

improwizacja dla grażynki ii, 1965 r.

linoryt/bibuła, 17 x 21,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany, datowany i opisany u dołu: 'Improwizacja dla Grażynki II linoryt 

1965 5/20 Józef Gielniak'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 5 000 – 6 000



138

kazimierz podsadecki 
(1904 Zabierzów – 1970 Kraków)

kwiaty

akwarela, kredka/papier, 50 x 39 cm  

(w świetle passe-partout)

w l.d. wydrapana sygnatura: 'Podsadecki'

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

139
helena tchórzewska
(1939–1998 Łódź)

kompozycja, 1985 r.

technika mieszana/papier, 63 x 27 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'H. Tchórzewska / 85'

cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 – 3 000
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140

edward dwurnik 
(ur. 1943 r., Radzymin)

idealne miasto – wenecja, 2000 r.

akwarela, tempera/papier, 46 x 55 cm (arkusz)

sygnowany i datowany p.d.: 'WENECJA | E.DWURNIK | 2006'

opisany i datowany na odwrociu: 'IDEALNE MIASTO | WENECJA  

| 15–19.05.06 | 46 x 55', stemple

cena wywoławcza: 2 800 zł
estymacja: 5 000 – 6 000



141

142

141

helena krajewska
(1910 Biecz – 1998 Warszawa)

portrety (trzy rysunki współoprawne), 
1953 r.

rysunek, ołówek/papier, 43,5 x 31,5 cm  

(x 3, w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany: 1. p.g.: 'HKraj 1953', 2. p.d.: 'HKraj 

1953', 3. p.g.: 'HKraj 1953'

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

142

leopold lewicki
(1906 Burdiakowce k. Tarnopola – 1973 Lwów)

drezyna

akwaforta/papier, 30 x 20,5 cm

sygnowany ołówkiem p.d.: 'L. Lewicki'; l.d.: '„Drezyna”'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 1 800 – 2 500
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144

143

143

jan tarasin 
(1926 Kalisz – 2009 Warszawa)

życzenia noworoczne

serigrafia/papier, 15,5 x 33,5 cm

życzenia świąteczne i noworoczne l.d. oraz sygnatura: 

'Tarasinowie'

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 600 – 1 200

144

jan dobkowski
(ur. 1942 r., Łomża)

z cyklu „uniwersum”

akwarela/papier, 15 x 23,5 cm (w świetle passe-partout)

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



145

145

jan lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

postaci przy stole, 1957 r.

tusz, piórko/papier milimetrowy, 35,7 x 57,7 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'Lebenstein 57'

cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 – 9 000

146

erna rosenstein 
(1913 Lwów – 2004 Warszawa)

kompozycja, 1965 r.

rysunek, tusz/papier, 22,5 x 32 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: ‘Erna Rosenstein 1965'

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

147

erna rosenstein 
(1913 Lwów – 2004 Warszawa)

Formy nocne, 1971 r.

rysunek, tusz/papier, 22,5 x 31,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'E. Rosenstein | 1971'

cena wywoławcza: 2 600 zł
estymacja: 4 000 – 5 000
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146

147



148

149
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150

148

jonasz stern 
(1904 Kałusz k. Stanisławowa – 1988 

Zakopane)

smok

technika mieszana, tusz/papier, 22 x 

32 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany na odwrociu: ‘Stern’

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

149

zbysław marek 
maciejewski 
(1946 Pohulanka – 1999 Kraków)

erotyk, 1974 r.

akwarela, gwasz, ołówek/papier, 20 x 

27,5 cm

opisany i datowany na odwrociu 

'Zbysław Maciejewski' i 'Maciejewski 

1974'

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

150

jerzy tchorzewski
(1928 Siedlce – 1999 Warszawa)

akt leżący, lata 50. XX w.

gwasz/tektura, 65 x 100 cm

LITERATURA:

• Jerzy Tchórzewski, katalog, 

[red.] Katarzyna Jankowiak, Zofia 

Starikiewicz,  [tł.] Marcin Turski, 

ABC Gallery, Poznań 2001.

• Jerzy Tchórzewski, katalog wystawy, 

Muzeum Narodowe we Wrocławiu, 

październik 1980, Centralne 

Biuro Wystaw Artystycznych, 

listopad 1980, [oprac.] Mariusz 

Hermansdorfer, Wrocław 1980.

cena wywoławcza: 40 000 zł
estymacja: 50 000 – 60 000



151

tadeusz łapiński 
(ur. 1928 r., Rawa Mazowiecka)

„wisła”, 1958 r.

litografia/papier, 38,5 x 49 cm

sygnowana i datowana ołówkiem u dołu:  

'1/100 „Wisła” T.Łapiński 58'

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

152

janina kraupe 
(ur. 1921 r., Sosnowiec)

robiąca na drutach, 1948 r.

akwaforta/papier, 21 x 17 cm

sygnowana i datowana p.d.: 'J. Kraupe 48'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 800 – 1 500
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153

stefan suberlak
(1928 Piotrowice Śląskie – 1994 Katowice)

w pole, 1965 r.

litografia/papier, 59 x 79 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i datowana p.d.: 'St. Suberlak 1965', w l.d.: 

'W POLE 5/20', na kamieniu l.g.: 'Suberlak 1965'

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

154

stefan suberlak
(1928 Piotrowice Śląskie – 1994 Katowice)

droga ii, 1965 r.

litografia/papier, 76 x 56,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i datowana p.d.: 'St. Suberlak 1965', na 

kamieniu p.d.: 'S. Suberlak'

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



155

czesław tumielewicz 
(ur. 1942 r., Lida)

„przeloty”, 1975 r.

litografia barwna/papier, 47 x 59 cm

sygnowana i opisana u dołu ołówkiem:  

'Przeloty litografia 16/25 TUMIELEWICZ 75'

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 – 1 500

156

tadeusz łapiński
(ur. 1928 r., Rawa Mazowiecka)

„suspense”, 2001 r.

litografia barwna/papier, 76 x 56,5 cm

opisana, sygnowana  i datowana ołówkiem u dołu:  

'A/P  SUSPENSE  T. Łapiński 2001'

cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 – 2 600
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157

julian stańczak 
(ur. 1928 r., Borownica)

studium do „superimposed”, 1972 r.

tusz/karton, płyta, 61 x 61 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany, datowany i opisany p.d.:  

'Study for „Superimposed” Julian Stańczak 1972'

cena wywoławcza: 30 000 zł
estymacja: 45 000 – 70 000



158

stanisław Fijałkowski 
(ur. 1922 r., Zdołbunów na Wołyniu)

„Xi talmud polski”, 1989 r.

linoryt/papier, 60,5 x 45 cm

opisany, numerowany i sygnowany u dołu: ‘XI Talmud 

polski 17/50 S. Fijałkowski 89’

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

159

jerzy stajuda
(1936 Falenica – 1992 Warszawa)

kompozycja abstrakcyjna nr 1303, 1980 r.

rysunek, tusz/papier, 46,5 x 61,5 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Jerzy Staruda 1980', l.d.: 

'1303'

cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 – 3 000
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160

jonasz stern 
(1904 Kałusz k. Stanisławowa – 1988 Zakopane)

kompozycja, ok. 1950 r.

akwarela/papier, 31 x 22,5 cm (w świetle passe-partout)

na odwrociu potwierdzenie autentyczności: 'Stwierdzam autentyczność 

pracy Jonasz Sterna ca 1950 r., akwarela | Barbara Jaroszyńska Stern'

cena wywoławcza: 6 500 zł
estymacja: 7 500 – 9 000



161

tadeusz kantor 
(1915 Wielopole Skrzyńskie – 1990 Kraków)

projekt plakatu „umarła klasa” na 
dwudziestolecie spektaklu, 1985 r.

technika mieszana, kredka, flamaster/papier, 30 x 21 cm 

(w świetle passe-partout)

napis p.g.: 'CRICOT | KANTO | 1985 | 1975'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 – 12 000

162

zdzisław beksiński 
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

bez tytułu, 1958 r.

tusz/papier, 29 x 20 cm (w świetle passe-partout)

datowany p.g.: '25.7.58'

cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 – 6 000
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163

jan lebenstein 
(1930 Brześć Litewski – 1999 Kraków)

Figura, 1961 r.

akwarela, gwasz, tusz/papier, 23,5 x 23 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: 'Lebenstein 61'

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



164

164

wiesław obrzydowski
(ur. 1938 r., Kraków)

twarze, 1998 r. 

pastel/papier, 54,5 x 79 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany l.d.: 'W O 98'

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

165

jerzy skarżyński 
(1924 Kraków – 2004 Kraków)

kompozycja, 1992 r.

technika mieszana, tusz/papier, 37 x 48 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'J. Skarżyński | 92'

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

166

antoni kowalski 
(ur. 1957 r., Wyszatyce)

modlitwa kamienna mała, 1994 r.

pastel/papier, 30 x 23 cm (arkusz, w świetle oprawy)

sygnowany i datowany l.d.: 'ANTONI KOWALSKI 94'

cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 – 3 500
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165

166



167

antoni starczewski
(1924 Łódź – 2000 Łódź)

kompozycja clgmFb, 1998 r.

serigrafia barwna/papier, 100 x 70 cm

sygnowany p.d.: 'Antoni Starczewski 1998', śr.d.: '5/10', 

l.d.: 'CLGMFb'

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

168

osmar osten 
(ur. 1959 r., Chemnitz)

kompozycja z dwoma mężczyznami, 1997 r.

serigrafia barwna/bibuła, 90 x 63 cm

sygnowany i datowany ołówkiem: 'Osmarosten 97'

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 800 – 1 500
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169

leon tarasewicz 
(ur. 1957 r., Waliły na Podlasiu)

bez tytułu, 1984/2000 r.

serigrafia barwna/papier, 29,5 x 40 cm (w świetle passe-partout)

sygnowana i datowana p.d.: 'L. Tarasewicz 1984/2000'; l.d.: '29/30'

cena wywoławcza: 1 900 zł
estymacja: 2 500 – 3 500



170

karol wieczorek
(ur. 1949 r., Bytom)

postacie, 1977 r.

długopis/papier, 35,5 x 47,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany p.d.: 'Karol Wieczorek 77'

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

171

kiejstut bereźnicki 
(ur. 1935 r., Poznań)

modelka, malarz i trzy maski, 2010 r.

rysunek, ołówek/papier, 64 x 49 cm  

(w świetle passe-partout)

sygnowany i opisany p.d.:' modelka, malarz | i trzy maski  

| 2010 | Bereźnicki'

cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 – 4 500
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172

wladimir kuprijanow
(ur. 1954 r., Moskwa)

mężczyźni

fotografia czarno–biała, fotomontaż/papier, 50 x 60 cm

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 – 1 000

173

zdzisław beksiński
(1929 Sanok – 2005 Warszawa)

po853

grafika komputerowa/papier, 62 x 47,5 cm  

(arkusz, w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: BEKSIŃSKI', l.d.: 'PO853', śr. d.: '3/25'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 2 500 – 3 500



174

zestaw 4 prac z teki „konFrontacje”, 1975 r.

różne techniki/papier, ok. 20 x 20 cm, każda praca w okładce papierowej o wymiarach 30 x 30 cm

AUTORZY: 

Magdalena Więcek (1924 Katowice – 2008 Egipt)

tusz/papier, 20 x 20 cm, sygnowany p.d. 'M.Wi.'

Tadeusz Dominik  (ur. 1928 r., Szymanów), flamaster/papier, 18,5 x 18,5 cm

Alina Ślesińska  (1922 Poznań – 1994 Warszawa), długopis/papier, 20 x 21 cm

Jerzy Tchórzewski (1928 Siedlce – 1999 Warszawa), flamaster/papier, 20 x 20 cm, sygnowany i datowany p.d.: 'J Tchórzewski 75'

cena wywoławcza: 2 200 zł
estymacja: 3 500 – 4 500
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175

józef gielniak
(1932 Derain – 1972 sanatorium Bukowiec)

drzewo, 1962 r.

linoryt/papier, 29,5 x 37,5 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany i datowany u dołu: 'STANISŁAWOWI K. DAWSKIEMU linoryt 

1962 r. épr. d'artiste Józef Gielniak'

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



176

jonasz stern
(1904 Kałusz k. Stanisławowa – 1988 Zakopane)

getto lwowskie, 1945–1956

cykl 14 linorytów, linoryt/papier żeberkowy

wywózka dzieci, 1947 r.

23 x 31 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem lewy bok: 

'„Wywózka dzieci” 1947 r.'

ulica w getcie ii, 1950 r.

23 x 33 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Ulica 

w getcie” II 1950 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

ulica w getcie i, 1950 r.

23 x 32 cm (w świetle passe-partout)

wysiedlenie ii, 1946 r.

32 x 22 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Wysiedlenie” 

II 1946', p.d.: 'Jonasz Stern'

akcja na dzieci, 1945 r.

24 x 34 cm (w świetle passe partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Akcja na 

dzieci” 1945 r.'

getto lwowskie, 1945 r. 

23,5 x 33 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem lewy bok.: '„Getto 

lwowskie” 1945 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

brama getta ii, 1948 r.

26,5 x 21 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Brama 

getta” II 1948 r.'

wysiedlenie i, 1946 r.

33 x 22 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Wysiedlenie” 

I 1946 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

brama do getta, 1948 r.

32,5 x 23 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Brama do 

getta” 1948 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

uwięziona, 1949 r.

13,5 x 11,5 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Uwięziona” 

1949 r.', p.d.: 'Stern'

ucieczka, 1956 r.

23 x 32 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Ucieczka” 

1956 r.', p.d.: 'Stern'

mieszkańcy getta, 1954 r.

25 x 21,5 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Mieszkańcy 

getta” 1954 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

wysiedlenie iii, 1946 r.

40 x 31 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Wysiedlenie” 

III 1946 r.', p.d.: 'Stern Jonasz'

kryjówka w getcie, 1945 r.

36,5 x 25 cm (w świetle passe-partout), tytuł 

autorski i datowanie ołówkiem l.d.: '„Kryjówka 

w getcie” 1945', p.d.: 'Stern Jonasz'

cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 9 000 – 10 000
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LiteRatuRa:
• maria Zientara , ocaleni z  holokaustu. 

jonasz stern, erna Rosenstein, artur nacht–
samborsk i , muzeum his toryczne mias ta 
krakowa, kraków 2012, ss.: 27, 29, 30, 33, 
35–40, 45–46;

• jonasz stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. 
kra jobraz milczenia , kata log wys tawy, 
muzeum narodowe we Lwowie, wystawa 
zorganizowana przez Państwową galerię 
sztuki w sopocie, 2008;

• jonasz stern 1904–1988, galeria „basz ta 
czarownic” bWa, s łupsk 1998, poz. 3 
w wykazie prac (strona nie numerowana); il. 
„Z  cyklu getto Lwowskie – Wysiedlenie ii” 
(strona nie numerowana); 

• Żydzi -polscy. czerwiec–s ierpień 1989, 
katalog wystawy w  muzeum narodowym 
w  krakowie, kraków 1989, poz. kat. 1164 
i 1165, s. 84, il. 72;

• jonasz stern. Wystawa jubileuszowa styczeń–
luty 1985, oprac. j . chrobak, kraków 1985, s. 
19.

traumatyczne przeżycia z  okresu okupacji , 
poby t w  getcie i  przeżycie własnej egzekucji, 
zaowocowały serią grafik, które ar tysta tworzył 
w latach 40. i 50. Po raz pierwszy zaprezentował 
dwa drzeworyty, „ulicę w getcie” i „Wysiedlenie 
domu w  getcie”, na wys tawie „Polonia” 
zorganizowanej przez ZZPaP w  październiku 

1945 r. Rok później l inory t Wysiedlenie 
z  getta pokazany został na salonie Wiosennym 
w  muzeum narodowym w  Warszawie. (por.: 
jonasz stern. Wystawa jubileuszowa styczeń–
luty 1985, oprac. j . chrobak, kraków 1985, s. 19)
„Przeds tawione przez jonasza sterna życie 
codzienne mieszkańców get ta wpisane jes t 
w  przestrzenie niewielk ich, przypominających 
więz ienne ce le pomieszczeń , w  k tór ych 
gnieżdżą s ię ,  ukr y wający przed ges tapo, 
ludzie. W  »kryjówce w  getcie« wciśnięci pod 
podłogę, ciasno ułożeni jeden przy drugim, 
czekają aż gestapowcy zakończą przeszukiwanie 
mieszkania . »Wyjścia z  get ta« strzegą, s tojący 
pod »bramą get ta« esesmani. kiedy »brama 
get ta« się otwiera , paradoksalnie okazuje się 
być przejściem nie do wolności ale śmierci . 
Przez bramę wywożone są w  wielk im wozie 
dzieci, przez bramę prowadzeni są wysiedleńcy. 
brama – odświętne miejsce przejścia »z«–
»do« jawi się złowrogo, wchłania i  wydala , 
odgradza jąc ż ycie od śmierci ,  ż ycie »tu« 
i  »tamto« życie, k tóre zostanie po przejściu 
»przez« na zawsze s tracone”. (fragment 
wstępu anny jaworskiej do katalogu wystawy 
„jonasz stern (1904–1988). Powrót do Lwowa. 
krajobraz milczenia” w  muzeum narodowym 
we Lwowie, zorganizowanej przez Państwową 
galerię sz tuki w sopocie w 2008 r.)



1. Oferta aukcyjna
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolek-
cjonerskie oddane do sprzedaży komisowej przez komiten-
tów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie  
z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią 
ich własność bądź też komitenci mają prawa do rozporzą-
dzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postę-
powaniem w  tym administracyjnym, skarbowym, sądowym  
i egzekucyjnym, są wolne od wad prawnych, zajęcia i zastawu 
oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a  także jakich-
kolwiek roszczeń osób trzecich, ograniczeń w  rozporzą-
dzaniu, a  także nie stanowią one jakiegokolwiek przedmiotu 
zabezpieczenia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z  polskimi 
przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie 
Domu Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Dom Aukcyj-
ny ma prawo odwołać lub zmienić termin aukcji, jak również 
do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich 
wycofania z  licytacji bez podania przyczyn. Dom Aukcyjny 
zapewnia, że opisy katalogowe obiektów wystawionych na 
aukcji wykonane zostały w  najlepszej wierze z  wykorzysta-
niem doświadczenia i  wiedzy fachowej pracowników Domu 
Aukcyjnego oraz współpracujących z  Domem Aukcyjnym 
ekspertów, w  szczególności zwraca uwagę na stosowaną  
w opisach terminologię fachową, która jest używana zgodnie 
ze standardami międzynarodowymi. Opisy zawarte w katalo-
gu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjone-
ra lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licyta-
cji, niezgodność opisu katalogowego ze stanem rzeczywistym, 
która została sprostowana przez Aukcjonera nie może być 
podstawą do reklamacji.

2. Dane osobowe 
Dane osobowe klientów są informacjami poufnymi i pozostają 
do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. O ile klient nie 
zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte transakcje zostanie 
przesłany na adres podany przez klienta na formularzu zgło-
szenia udziału w aukcji. W przypadku zgłoszeń koresponden-
cyjnych wraz z formularzem klient powinien przesłać fotokopię 
dokumentu tożsamości w celach identyfikacji koniecznych do 
realizacji zlecenia licytacji. Dom Aukcyjny ma prawo przetwa-
rzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym 
do realizacji zleceń.

3. Osobisty udział w aukcji
Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami 
aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestra-
cyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik 
Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić  
o  dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej 
(dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po 
zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyj-
nym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych 
transakcji. Złożenie zlecenia licytacji lub wypełnienie formula-
rza udziału w aukcji oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

4. Licytacje w imieniu klienta
Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie 
„zlecenia licytacji”. Formularz zlecenia dostępny jest w katalo-
gu (na ostatnich stronach), w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz 
na stronie internetowej http://www.desa.pl/assets/files/
formularze/zlecenie_licytacji.pdf. W  przypadku otrzymania 
zlecenia licytacji z  limitem Dom Aukcyjny dokłada wszelkich 
starań, by klient zakupił obiekt w  możliwie najniższej cenie, 
nie niższej jednak niż cena gwarancyjna. Jeśli limit jest niższy 
niż cena gwarancyjna zostaje zawarta transakcja warunko-
wa. Kwota limitu powinna być zgodna z  tabelą postąpień,  
w przypadku niezgodności Dom Aukcyjny przyjmuje jako limit 
najbliższą kwotę z  tabeli. W przypadku otrzymania większej 
ilości zleceń licytacji obiektu z  tym samym limitem Dom Au-
kcyjny będzie reprezentował klienta, który jako pierwszy 
przysłał zlecenie. W  przypadku zakończenia się licytacji  
w  kwocie równej limitowi ale zaoferowanej przez innego li-
cytującego pierwszeństwo w  zakupie przysługuje temu, kto 
pierwszy zaoferował daną kwotę i został wskazany przez Au-
kcjonera. Formularz zlecenia należy przesłać faksem, pocztą, 
e–mailem lub zostawić osobiście w  siedzibie Domu Aukcyj-
nego najpóźniej na trzy godziny przed rozpoczęciem licytacji. 

 
5. Licytacje telefoniczne
Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać 
zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed rozpoczęciem  au-
kcji. W przypadku późniejszego przesłania zlecenia Dom Au-
kcyjny ma prawo odmówić realizacji zlecenia telefonicznego. 
Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z  klientem przed 
rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyj-
ny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia 

udziału w  licytacji telefonicznej w  przypadku problemów  
z  uzyskaniem połączenia z  podanym przez klienta numerem 
telefonu.  Dom Aukcyjny nie pobiera dodatkowych opłat  
z  tytułu licytacji telefonicznych. Dom Aukcyjny zastrzega, 
że może rejestrować i  archiwizować rozmowy telefoniczne  
z klientem, o których mowa powyżej.
 
6. Przebieg aukcji
O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner podając postą-
pienia wedle tabeli postąpień dla poszczególnych przedziałów 
cenowych, którą umieszczono na końcu regulaminu. W zależ-
ności od przebiegu aukcji, Aukcjoner może, wedle własnego 
uznania zdecydować o  innej wysokości postąpienia. Zakoń-
czenie licytacji obiektu następuje w  momencie uderzenia 
młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem 
umowy sprzedaży między Domem Aukcyjnym a  licytantem, 
który zaoferował najwyższą kwotę z zastrzeżeniem dla trans-
akcji warunkowych (patrz pkt 9). W  razie zaistnienia sporu 
w  trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie 
przeprowadza licytację obiektu. Dom Aukcyjny zastrzega so-
bie prawo do licytowania jedynie obiektów wcześniej zgłoszo-
nych przez uczestników aukcji. W takiej sytuacji przed aukcją  
numery obiektów są anonimowo zgłaszane do Aukcjonera. 
Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na życzenie 
uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równole-
gle prowadzone w języku angielskim i niemieckim. Prośby takie 
powinny być składane najpóźniej na godzinę przed aukcją wraz 
z informacją, których obiektów dotyczą. Licytacja odbywa się 
w tempie 60–100 obiektów na godzinę.
 
7. Cena wywoławcza
Cena wywoławcza zamieszczona w  katalogu pod opisem 
obiektu jest kwotą od której rozpoczyna się licytacja. Obiekty 
licytowane są tylko w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na 
kwocie równej lub wyższej niż cena wywoławcza.

8. Estymacja
Podana w  katalogu estymacja jest szacunkową wartością 
obiektu określoną przez Dom Aukcyjny. Zakończenie licytacji 
w  przedziale estymacji lub powyżej górnej granicy estymacji 
jest transakcją ostateczną. Zakończenie licytacji poniżej dol-
nej granicy estymacji może być transakcją warunkową (patrz 
punkt 9).

9. Cena gwarancyjna/transakcje warunkowe
Dla każdego obiektu Dom Aukcyjny ustala cenę gwarancyj-
ną. Jej wysokość jest informacją poufną. Kwota ta mieści się 
pomiędzy ceną wywoławczą a dolną granicą estymacji. Jeżeli 
w  drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, 
zakończenie licytacji skutkuje zawarciem transakcji warun-
kowej. Transakcja warunkowa jest traktowana jako praw-
nie wiążąca oferta nabycia obiektu po cenie wylicytowanej. 
Dom Aukcyjny zobowiązuje się negocjować z  komitentem 
możliwość obniżenia ceny do kwoty wylicytowanej. Jeżeli  
w  toku negocjacji klient, który wylicytował obiekt warunko-
wo, zaoferuje kwotę równą cenie gwarancyjnej lub Dom Au-
kcyjny zaakceptuje wylicytowaną kwotę, umowa sprzedaży 
dochodzi do skutku.  Jeśli negocjacje nie przyniosą pozytyw-
nego skutku w okresie  pięciu dni roboczych od dnia aukcji, 
obiekt uznaje się za niesprzedany. W powyższym okresie Dom 
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 
wylicytował obiekt warunkowo. W takim przypadku klient ma 
prawo do podniesienia swojej oferty do ceny gwarancyjnej  
i wówczas przysługuje mu pierwszeństwo w zakupie obiektu. 
W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi 
do skutku, a obiekt może zostać sprzedany innemu oferentowi 
po cenie gwarancyjnej.

10. Opłata aukcyjna, podatek VAT, inne opłaty
Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę au-
kcyjną w wysokości 15%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą 
aukcyjną zawiera podatek od towarów i  usług  VAT. Opłata 
obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Dom Aukcyjny 
wystawia faktury VAT marża. W przypadku obiektów, których 
sprzedaż skutkuje obowiązkiem zapłaty opłaty z  tytułu praw 
autorskich, Dom Aukcyjny ma prawo doliczyć tę opłatę jako 
składnik należności za wylicytowany obiekt.
 
11. Płatności
Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Kupują-
cy jest zobowiązany do zapłaty pełnej należności za wszystkie 
wylicytowane na aukcji obiekty w terminie 10 dni od dnia au-
kcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek 
ustawowych za okres opóźnienia w  zapłacie. Dom Aukcyjny 

przyjmuje płatności w gotówce, w polskich złotych lub innych 
walutach: euro, dolarach albo funtach brytyjskich. Wartość 
transakcji opłacanej w  walucie będzie powiększona o  opłatę 
manipulacyjną w  wysokości 1%. Przeliczenie będzie nastę-
powało po dziennym kursie kupna waluty w Banku PKO BP.  

Dom Aukcyjny akceptuje następujące karty kredytowe: Ma-
sterCard, VISA, Maestro, VISA electron
 
Należność może być opłacona przelewem bankowym na ra-
chunek:
DESA UNICUM SP. Z O. O.
ul. Marszałkowska 34–50, 00–554 Warszawa
Bank PKO BP S.A.   Swift: BPKOPLPW
88 1020 1042 0000 8102 0271 6405

12. Odstąpienie od umowy
W  razie opóźnienia nabywcy w  zapłacie, Dom Aukcyjny po 
bezskutecznym upływie dodatkowo wyznaczonego terminu 
na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą.

13. Przejście własności obiektu
Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę  
z  chwilą zapłaty pełnej ceny powiększonej o opłatę aukcyjną 
i pozostałe opłaty.

14. Odbiór obiektów
Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu 
zapłaty pełnej należności za wszystkie wylicytowane obiekty 
i  powinien nastąpić w  terminie 30 dni od daty aukcji. Dom 
Aukcyjny zapewnia podstawowe opakowanie umożliwiające 
osobisty odbiór obiektów, nie zapewnia jednak wysyłki ani 
transportu. Możliwa jest pomoc w kontakcie z wyspecjalizo-
wanymi firmami zajmującymi się pakowaniem i  transportem 
dzieł Sztuki. Po upływie 30 dni od aukcji Dom Aukcyjny po-
informuje Klienta o przekazaniu nieodebranych obiektów do 
magazynu zewnętrznego. Wysokość opłat magazynowych 
będzie zgodna z  taryfą operatora magazynu, zależy od ro-
dzaju i  wielkości obiektów. Przechowywanie i  dostarczenie 
obiektów do magazynu odbywa się na koszt Klienta. Odbiór 
obiektów z magazynu będzie możliwy po zapłaceniu wszyst-
kich kosztów przez Klienta. 

15. Reklamacje
Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie  
z  przepisami prawa polskiego. Reklamację z  tytułu niezgod-
ności towaru z umową można zgłosić w ciągu jednego roku od 
wydania obiektu. Wobec osób nie będących konsumentami 
Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady 
fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.

16. Obowiązujące przepisy prawa
Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z przepisami:
• ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określo-
nych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowied-
nich władz, w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 
50 lat o wartości powyżej 10 tys euro

• 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 wyli-
cytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną,

• ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wpro-
wadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych 
pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz  
o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000r. 
Nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) – Dom Aukcyjny jest zobowią-
zany do zbierania danych osobowych nabywców dokonują-
cych transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.

Tabela postapień

cena postąpienie

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 

     



aukcja sztuki Współczesnej
26 września 2013, godz. 19

dom aukcyjny desa unicum
ul. marszałkowska 34/50, Warszawa
tel. 22 584 95 34, www.desa.pl

mecenas sztuki



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

Zlecenie musi być dostarczone (osobiście, pocztą, faksem lub 
e–mailem) do siedziby Domu Aukcyjnego nie później niż 24 
godziny przed rozpoczęciem licytacji.

Zlecenie licytacji
Aukcja Prac na Papierze, 12 września 2013 r.

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

Ja niżej podpisany/–a oświadczam, że:
1) zapoznałem/–am się i akceptuję warunki Regulaminu Aukcji organizowanej przez
Dom Aukcyjny Desa Unicum opublikowanego w katalogu aukcyjnym,
2) zobowiązuje się do zrealizowania zawartych transakcji zgodnie z Regulaminem 
Aukcji,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 moja
najlepsza wiedza. 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 przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych 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)       wyrażam zgodę         nie wyrażam zgody
na przesyłanie katalogów wydawanych przez Desa Unicum a także przesyłanie 
drogą elektroniczną informacji handlowych, przez Desa Unicum oraz podmioty 
powiązane z Desa Unicum w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych
7) 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,
8) dane osobowe podane w niniejszym formularzu nie będą nikomu udostępniane,
z wyjątkiem wypadków obowiązkowego udzielania informacji określonych
w przepisach ustaw.

  Proszę o wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy

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 

Adres: Ulica

Nr domu

Miasto

Adres e–mail 

Telefon / FAX  
                                   

 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 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 udziału w przypadku problemów  
z uzyskaniem połączenia z podanym numerem. 

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 

  

                                                   
  

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 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: 5.050.000,00 zł.



Aukcja Młodej Sztuki 
17 września

Aukcja Sztuki Orientalnej 
19 września

Aukcja Biżuterii 
1 października

Aukcja Sztuki Współczesnej
26 września

Aukcja Sztuki Dawnej 
3 października

Aukcja Fotografii 
10 października

Zapraszamy na najbliższe aukcje

dom aukcyjny desa unicum
ul. marszałkowska 34/50, 00-554 Warszawa
tel. 22 584 95 35, www.desa.pl







Dom aukcyjny desa unicum • ul. Marszałkowska 34–50 • 00-554 Warszawa

www.desa.pl
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