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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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Aukcja komiksu i ilustracji
DOM AUKCYJNY DESA UNICUM • WARSZAWA • Ul. MARSZAłKOWSKA 34-50

15 MAJA 2014 (CZWARtEK) • GODZ. 19

WYStAWA OBIEKtÓW AUKCYJNYCH:

w siedzibie domu aukcyjnego desa unicum
Warszawa, ul. marszałkowska 34-50

od 5 do 15 maja 2014
poniedziałek – piątek w godzinach od 11 do 19

sobota w godzinach od 11 do 16
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- walczy z grawitacją. W cyklu obrazów “Krajobrazy energii”, poprzez poetyckie metafory 
starałem się pokazać magię i piękno naszego zmagania z materią i prawami fi zyki.
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1. Tytus, Romek i A’Tomek, księga Vi
Tytus olimpijczykiem, 1971 r.

plansza komiksowa nr 3
akwarela, tusz, collage/papier, 25 x 37,5 cm 
l.d.: ‘ks. Vi 1971 | str 3’
na odwrociu: pieczęć ‘Zaakceptowano do produkcji’

Wydania: 
wyd.i - 1971 - Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”
wyd.ii - 1975 - Wydawnictwo Harcerskie „Horyzonty”
wyd.iii - 1979 - młodzieżowa agencja Wydawnicza
wyd.iV (kolorowe) - 1996 - Prószyński i s-ka
wyd.V - 2003 - Prószyński i s-ka
wyd.Vi - 2009 - Prószyński i s-ka 

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 7 000 - 12 000

henryk jerzy chmielewski (ur. 1923 r., Warszawa)

zw. papcio chmiel
Twórca jednej z najpopularniejszych w Polsce serii komiksowych „Tytus, 
Romek i a’Tomek”, publicysta i uczestnik powstania warszawskiego, znany 
również jako „Papcio chmiel”. W 1947 roku rozpoczął pracę jako grafik 
i publicysta w redakcji „Świata Przygód”, następnie w „Świecie młodych”, 
gdzie pracował  aż do emerytury. W latach 1950-1956 kształcił się w aka-
demii sztuk Plastycznych. dał się wówczas poznać jako autor kontynuacji 
serii komiksowej „sierżant king z królewskiej konnicy”, już jako indywidu-
alny autor w „Półroczu bumelanta” (1951) oraz „Witka sprytka” (1955-
56). jego twórczość opiera się głównie na rysowanym od 1957 komiksie, 
którego bohaterami są Tytus, Romek i a’tomek, do 2010 roku ukazało się 
35 części komiksu. artysta otrzymał order uśmiechu,  a w 2007 r. został 
odznaczony Złotym medalem „Zasłużony kulturze gloria artis”.



2. Profesor Talent i jego pojazdy,  2007 r.
akwarela/papier, 72 x 48 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘Papcio chmiel 2007’

Cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 10 000 - 12 000
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3. Tytus, Romek i A’Tomek, księga XV 
Tytus geologiem, 1982 r.

plansza komiksowa nr 3
tusz/papier, 35 x 50 cm
l.g.: ‘XVi Wkrętacz’

Wydania: 
wyd.i - 1982 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.ii - 1984 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.iii - 1990 - agencja Wydawnicza 
interster
wyd.iV - 2000 - Prószyński i s-ka
wyd.V - 2009 - Prószyński i s-ka 

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 - 10 000



4. Tytus, Romek i A’Tomek, księga XV 
Tytus geologiem, 1982 r.

plansza komiksowa nr 64
tusz/papier, 35 x 50 cm

Wydania: 
wyd.i - 1982 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.ii - 1984 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.iii - 1990 - agencja Wydawnicza 
interster
wyd.iV - 2000 - Prószyński i s-ka
wyd.V - 2009 - Prószyński i s-ka 

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 - 10 000



10  desa unicum  Aukcja komiksu i ilustracji

5. Tytus, Romek i A’Tomek, księga Vi
Tytus olimpijczykiem, 1971 r.

plansza komiksowa nr 33
akwarela, tusz/papier, 25 x 37,5 cm
na odwrociu: pieczęć ‘Zaakceptowano 
do produkcji’

Wydania:
wyd.i - 1971 - Wydawnictwo Harcerskie 
„Horyzonty”
wyd.ii - 1975 - Wydawnictwo Harcerskie 
„Horyzonty”
wyd.iii - 1979 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.iV (kolorowe) - 1996 - Prószyński i s-ka
wyd.V - 2003 - Prószyński i s-ka
wyd.Vi - 2009 - Prószyński i s-ka 

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 - 10 000



6. Tytus, Romek i A’Tomek, księga Vi
Tytus olimpijczykiem, 1971 r.

plansza komiksowa nr 39
akwarela, tusz/papier, 25 x 37,5 cm
na odwrociu: pieczęć ‘Zaakceptowano 
do produkcji’

Wydania:
wyd.i - 1971 - Wydawnictwo Harcerskie 
„Horyzonty”
wyd.ii - 1975 - Wydawnictwo Harcerskie 
„Horyzonty”
wyd.iii - 1979 - młodzieżowa agencja 
Wydawnicza
wyd.iV (kolorowe) - 1996 - Prószyński i s-ka
wyd.V - 2003 - Prószyński i s-ka
wyd.Vi - 2009 - Prószyński i s-ka 

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 5 000 - 10 000
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7. O dwóch takich co ukradli księżyc, 
1982 r.

fragment programu teatralnego dla Teatru 
Wybrzeże
akwarela, tusz/papier, 27,5 x 20 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘jchrista 82’

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000

janusz christa  (1934 Wilno- 2008 sopot)

jeden z największych polskich twórców komiksu, rysownik i scenarzysta. 
stworzył prawie 5000 komiksowych pasków, 700 plansz i olbrzymią ilość 
ilustracji. Wydał około 40 albumów komiksowych w łącznym nakładzie 
10 milionów egzemplarzy. autor jednej z najpopularniejszych polskich se-
rii komiksowych – kajko i kokosz oraz kajtek i koko. jako rysownik za-
debiutował w 1956 roku na łamach miesięcznika „jazz” całostronicowym 
komiksem bez dymków opowieść o armstrongu, następnie publikował 
w magazynie „Przygoda” jednostronicowe historyjki o dwóch chłopcach, 
kuku Ryku. W 1958 roku christa związał się z „Wieczorem Wybrzeża” 
i drukował w nim najpierw przygody kajtka-majtka, potem kajtka i koka 
(z najdłuższą polską epopeją komiksową W kosmosie). W 1975 roku serię 
przeniósł do „Świata młodych”, a wkrótce potem do magazynu „Relax”. na 
początku lat 90. tych XX wieku przestał tworzyć. odznaczony medalem 
„Zasłużony kulturze gloria artis”.



8. Kajko i Kokosz, W krainie borostworów, odc. Pani Przyroda, 1987 r.

plansza komiksowa nr 33
blaudruk, akwarela/papier, 29 x 21,5 cm
na odwrocie nr planszy ‘33’

Wydania: 
wyd.i - kaW 1987
wyd.ii - kaW 1988
wyd.iii - egmont 2003

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 500 - 5 000
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9. Niezwykłe przygody Kajtka Majtka, Czarny rycerz, 1959-60 r.

pasek komiksowy nr 201
tusz/papier, 8 x 35 cm
na odwrociu pieczątka czasopisma ‘Wieczór Wybrzeża’

Wydania:
„Wieczór Wybrzeża” 04.11.1959
wyd.i - egmont 2006

Cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 4 000

10. Kajtek i Koko - Wśród piratów, 1964-65 r.

pasek komiksowy nr 143
tusz/papier, 8 x 36 cm
na odwrociu pieczątka ‘Wiczór Wybrzeża’

Wydania:
„Wieczór Wybrzeża” 14.04.1964 - 06.07.1965,
„giełda komiksów” 1998-2001,
wyd.i - egmont 2001
wyd.ii - egmont 2007

Cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 1 500 - 4 000

11. Kajtek i Koko, W kosmosie, 1968-72 r.

pasek komiksowy nr 1231
tusz/papier, 7,5 x 35,5 cm

Wydania: 
„Wieczór Wybrzeża” 29.04.1968 - 31.07.1972
wyd.i - Wydawnictwo artystyczno-graficzne 1974
„express ilustrowany” 29.04.1974-21.03.1977
„express ilustrowany” 04.03.1983-21.07.1983
wyd.ii - adarex, Wojtek-Press 1991-1992 
„Świat komiksu” nr 10, 1999
wyd.iii - egmont 2001
„giełda komiksów” nr 7-9, 2002-2003
„WRak” 2002
wyd.iV - egmont 2007

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 1 800 - 4 500



12. Kajko i Kokosz, Dzień Śmiechały, 
1982 r.

plansza komiksowa nr 34 a
blaudruk, akwarela/papier,diapozytyw, 24 x 36,5 cm 
l.d.: ‘jchrista 82’
na odwrociu: ‘dzień Śmiechały | Świat młodych 35’

Wydania: 
„Świat młodych” 1975
wyd.i - kaW 1984
wyd.ii - kaW 1988
wyd.iii - egmont 2003

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 2 000 - 4 000
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13. Kajtek i Koko, Na tropach Pitekantropa, 1964 r.

plansza komiksowa nr 11
tusz/papier, 32,5 x 23 cm
na odwrociu nr planszy ‘11’

Wydania: 
„Wieczór Wybrzeża” 14.04.1964 - 06.07.1965
„giełda komiksów” 1998-2001
wyd.i - egmont 2001
wyd.ii - egmont 2007

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



14. Kajko i Kokosz, Szranki i konkury, 1973 r.

plansza komiksowa nr 34
tusz/papier, 32,5 x 23 cm

Wydania: 
„Wieczór Wybrzeża” 1973-1974
wyd.i - kaW 1985
wyd.ii - kaW 1989
wyd.iii - egmont 2005

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja : 2 000 - 4 000
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15. Kajko i Kokosz, Wielki turniej, 1976 r.

plansza komiksowa 32-B
blaudruk, akwarela/papier, 23 x 32,5 cm
u góry ołówkiem: ‘Wielki wyścig (przekreślony) turniej’ - roboczy 
tytuł oraz nr planszy: ‘32-B’
na odwrociu papierowa nalepka z numerem zamówienie i pieczęcią 
czasopisma „Świat młodych”

Wydania:
„Świat młodych” 1976
wyd.i - kaW 1981
wyd.ii - kaW 1986
wyd.iii - kaW 1988
wyd.iV - jupi direct 2000
wyd.V - egmont 2003
wyd.V - egmont 2006

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



16. Ilustracja do gry komputerowej Kajko 
i Kokosz, 1994 r.

akwarela, tusz/papier, 21 x 29 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘j christa | 94’

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

17. Ilustracja do gry komputerowej Kajko 
i Kokosz, 1994 r.

akwarela, tusz/papier, 21 x 29 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘j christa | 94’

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

18. Ilustracja do gry komputerowej Kajko 
i Kokosz, 1994 r.

akwarela, tusz/papier, 21 x 29 cm
sygnowany i datowany l.d.: ‘j christa | 94’

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja : 1 500 - 3 500
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19. Kajko i Kokosz, Mirmił w opałach, 1990 r.

plansza komiksowa nr 5
akwarela, blaudruk/papier, 28 x 22,6 cm

Wydania:
wyd.i - „Rój” 1990
wyd.ii - egmont 2003

Cena wywoławcza: 1 000 zł
Estymacja : 2 000 - 4 000



20. Kajko i Kokosz, Mirmił w opałach, 1990 r.

plansza komiksowa nr 13
akwarela, blaudruk/papier, 28 x 22,6 cm

Wydania:
wyd.i - „Rój” 1990
wyd.ii - egmont 2003

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja : 2 000 - 4 000
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21. Kajko i Kokosz, Cudowny lek, 1975 r.

plansza komiksowa nr 16 a
akwarela, blaudruk/papier, 26 x 38 cm
p.g. nr planszy: ‘16a’

Wydania:
„Świat młodych” 1975
wyd.i - kaW 1984
wyd.ii, kaW 1988
wyd.iii - egmont 2003

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



22. Kajko i Kokosz, Cudowny lek, 1975 r.

plansza komiksowa nr 16 B
akwarela, blaudruk/papier, 26 x 38 cm
u góry z prawej nr planszy: ‘16B’
na odwrocie odręcznym pismem: 
‘Termin odd. | 18. V. sieczkowska’

Wydania:
„Świat młodych” 1975
wyd.i - kaW 1984
wyd.ii - kaW 1988
wyd.iii - egmont 2003

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja : 2 000 - 4 000
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23. Kapitan Kloss, cz. XVI, Spotkanie 
na zamku, 1973 r.

plansza komiksowa nr 4
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania: 
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000

mieczysław wiśniewski  (1925 Warszawa – 2006)

W czasie ii wojny światowej kształcił się w szkole Rysunku i malarstwa. Po 
wojnie pracował w wydawnictwie mon na stanowisku grafika. Zilustrował 
wiele książek. specjalizował się w ilustracjach militarnych. Pod koniec lat 
sześćdziesiątych zaproponowano mu rysowanie komiksów. Przygotował je-
den zeszyt o przygodach kapitana Żbika, przygotował sześć zeszytów serii 
Podziemny Front. W roku 1970 wydawnictwo „sport i Turystyka” rozpo-
częło prace nad serią komiksową kapitan kloss. scenariusz bezpośrednio 
opierał się na telewizyjnym pierwowzorze i został napisany przez scena-
rzystów serialu – andrzeja szypulskiego i Zbigniewa safjana. W drodze 
konkursu mieczysław Wiśniewski przygotował plansze komiksowe do tego 
kultowego komiksu, mimo kilku różnic, wykorzystał twarz głównego boha-
tera grającego w serialu – stanisława mikulskiego. mieczysław Wiśniewski 
zakończył karierę wraz z serią kapitan kloss.



24. Kapitan Kloss, cz. XIII - Podwójny Nelson, 1973 r.

okładka komiksowa do wydania szwedzkiego
akwarela, tusz/papier, 25 x 17,5 cm

scenariusz: andrzej Zbych

W latach 1971–1973 ukazało się 19 zeszytów komiksu 
„kapten kloss” (wydawnictwo „sport i Turystyka“ na zle-
cenie semic Press).

Cena wywoławcza: 6 000 zł
estymacja : 8 000 - 10 000
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25. Kapitan Kloss, cz. XVI, Spotkanie na zamku,
1971-73 r.

plansza komiksowa nr 2
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
Estymacja : 3 000 - 5 000



26. Kapitan Kloss, cz. XIII, Podwójny nelson, 
1971-73 r.

plansza komiksowa nr 13
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000
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27. Kapitan Kloss, cz. XVI, Spotkanie na zamku, 
1973 r.

plansza komiksowa nr 17
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000



28. Kapitan Kloss, cz. XIV, Żelazny krzyż, 1973 r.

plansza komiksowa nr 23
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000
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29. Kapitan Kloss, cz. XIII, Podwójny nelson, 
1971-73 r.

plansza komiksowa nr 27
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych 

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000



30. Kapitan Kloss, cz. XVI, Spotkanie na zamku, 
1973 r.

plansza komiksowa nr 30
akwarela, tusz/papier, 24 x 15,8 cm

scenariusz: andrzej Zbych

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1973
wyd. ii - sport i Turystyka 1988
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2007

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja : 3 000 - 5 000
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31. Piekielny Kubuś, lata 70-80, XX w.

plansza komiksowa nr 2
akwarela, tusz/papier, 27 x 26 cm 

Wydania: 
„Świat młodych” – 1977
ongrys – 2009

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 500

szarlota pawel (ur. 1950 r., Warszawa)

urodzona w r. 1950. Po ukończeniu akademii sztuk Pięknych w Warsza-
wie w roku 1974 dostała propozycję pracy w „Świecie młodych”. Przez 
następne 24 lata była ściśle związana z redakcjami „Śm”, a potem jego 
następcy - „uśmiechu numeru”. jednym z jej nauczycieli w zakresie ryso-
wania komiksów był Papcio chmiel, który zarzucał jej, iż zbytnio wzoruje 
się na rysunkach Walentynowicza (twórcy ilustracji do koziołka matołka). 
ona sama zaś wspomina, że początkowo „rysowała szkaradnie”, ale za to 
miała „pyszną zabawę z przeinaczaniem znanych bajek tak, by zakończenie 
zaskakiwało”. jako rysownik pracowała w dziedzinach: ilustracja książko-
wa i prasowa, komiks, dowcip rysunkowy, komentarz satyryczny, rysunek 
artystyczny i malarstwo. Wydała w prasie ponad tysiąc odcinków komik-
sów, z których wiele ukazało się w postaci książeczek. jej najsłynniejszymi 
bohaterami są kleks wraz z jonką i jonkiem oraz kubuś Piekielny, którego 
przygody zostały osadzone w czasach kryzysu gospodarczego lat 80. na-
tomiast w toruńskim piśmie „akT” można było zobaczyć przygody kleksa 
w wersji dla dorosłych!



32. Pióro kontra flamaster, 1984 r.

okładka komiksowa z serii jonka, jonek i kleks
tusz/papier, 36,5 x 50 cm
na odwrociu: pieczęć z posiedzenia Rady artystycznej
 
Wydania: 
„Świat młodych” - 1983-84
wyd.i - maW - 1985
wyd.ii - maW - 1988
wyd.iii - maW - 1989

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000
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33. W pogoni za czarnym Kleksem, 1987 r.

strona tytułowa komiksu z serii jonka, jonek i kleks
akwarela, tusz/papier, 24,5 x 18 cm
 
na odwrociu odręcznym pismem: ‘Termin | 27. 11. 87 | Św. 
mł. 145 | Brach’ oraz „Rysunek | na stronę tytułową | do 
podstawy 95 mm’

Wydania: 
„Świat młodych” - 1987
wyd.i - maW - 1988 

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 500



34. W pogoni za czarnym Kleksem, 1987 r.

plansza komiksowa nr 23 z serii jonka, jonek i kleks
akwarela, tusz/papier, 24,5 x 18 cm

Wydania: 
„Świat młodych” - 1987
wyd.i - maW - 1988 

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 500
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35. Smocze jajo, 1975-76 r.

plansza komiksowa nr 59 z serii jonka, jonek i kleks
tusz/papier, 27 x 22,5 cm

Wydania: 
„Świat młodych” - 1975-76
„Świat młodych” - 1986
wyd.i - maW - 1987
wyd.ii - maW - 1987

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 2 500



36. Pióro kontra flamaster, 1983 r.

plansza komiksowa nr 60 z serii jonka, jonek i kleks
akwarela/papier, diapozytyw, 35 x 25,5 cm
sygnowany i datowany p.d.: ‘e.s. Pawel 83’
na odwrociu: „Pióro kontra flamaster”

Wydania: 
„Świat młodych” - 1983-84
wyd.i - maW - 1985
wyd.ii - maW - 1988
wyd.iii - maW - 1989

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 1 000 - 3 000
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37. Szlurp i Burp, część I - O zmroku, 2005 r.
 
akwarela, tusz/papier, 13 x 9 cm
u dołu sygnowany i datowany: 
‘maRZec 2005 | T. BaRanoWski’
u góry: 
‘PRemieRa aLBumu ‘’o ZmRoku”.
scenariusz: Tadeusz Baranowski, jean dufaux

Wydania: 
super Boom 1993-94
Wyd. kultura gniewu 3/2005

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

tadeusz baranowski  (ur. 1945 r., Zamość)

malarz, ilustrator, projektant, twórca komiksów, absolwent wydziału malar-
skiego akademii sztuk Pięknych w Warszawie (pracownia a. nachta-sam-
borskiego). od 1973 r. przez kilka lat tworzył dla „Świata młodych”. Pro-
jektował szatę graficzną tygodnika „Razem” i pracował w tym piśmie jako 
grafik, publikując cykl „Razem z Praktycznym Panem”. W 1976 r. współ-
pracował z „Relaxem”, gdzie pojawiły się jego komiksy m.in. orient-men. 
stworzył tak popularne postacie, jak: profesor nerwosolek czy kudłaczek 
i Bąbelek. W latach osiemdziesiątych komiksy Baranowskiego trafiły do al-
bumów. część z nich było przedrukami ze „Świata młodych”, część zosta-
ła do pierwotnego scenariusza narysowana całkiem od nowa. od 1998 r. 
współpracował przez rok ze „Światem komiksu”. Był autorem pierwszego 
logo magazynu i jego szaty graficznej. W 2005 r. rozpoczął bezprecedenso-
wy projekt, sam autor przy wsparciu fanów i czytelników wydał pożegnalny, 
kolekcjonerski album, w którym profesorek nerwosolek i entomologia 
udają się na zasłużoną komiksową emeryturę. album zatytułowany był 
„Tffffuj! do bani z takim komiksem”. Wypracował sobie niepowtarzalny 
i pełen wyobraźni styl. jego nieszablonowy, inteligentny, wielowarstwowy 
humor zyskał rzesze miłośników. W 2007 r. został odznaczony przez mi-
nistra kultury i dziedzictwa narodowego srebrnym medalem „Zasłużony 
kulturze gloria artis”.



38. Antresolka profesorka Nerwosolka, cz. I, ok. 1980 r.

plansza komiksowa nr 60
blaudruk, akwarela/papier, diapozytyw, 37 x 27 cm

Wydania: 
„Świat młodych” – 1980
wyd. albumowe maW – 1983
egmont – 2003

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 - 5 500
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39. Antresolka profesorka Nerwosolka, cz. I, ok. 1980 r.

plansza komiksowa nr 60
tusz/papier, 50 x 35,5 cm

Wydania: 
„Świat młodych” – 1980
wyd. albumowe maW – 1983
egmont – 2003

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



40. Orient Men: Forever na zawsze, 2002 r.

plansza komiksowa nr 6
akwarela, tusz/papier, 51 x 36, 5 cm

Wydania: 
Świat komiksu nr 1,5,8 - 1998
wyd. albumowe: egmont 2003

Cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 6 500
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41. W pustyni i w paszczy: Na co dybie w wielorybie 
czubek nosa eskimosa, 1977-80 r.

plansza komiksowa nr 13
blaudruk, akwarela/papier, diapozytyw, 38 x 30 cm

Wydania: 
„Świat młodych” - 1977 
wyd.i - maW 1980 
wyd.ii - maW 1984 
wyd.iii - egmont 2004 

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



42. W pustyni i w paszczy: Na co dybie w wielorybie
czubek nosa eskimosa, 1977-80 r.

plansza komiksowa nr 10
tusz/papier, 35 x 27 cm

Wydania: 
„Świat młodych” - 1977 
wyd.i - maW 1980 
wyd.ii - maW 1984 
wyd.iii - egmont 2004 

Cena wywoławcza: 3 500 zł
estymacja: 4 000 - 6 500
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43. Tajemnica kamiennego lasu, 1987 r.

plansza komiksowa nr 45
tusz/papier, 19,5 x 33,5 cm
sygnowany p.g.: ‘T. Raczkiewicz’, u góry z lewej: ‘czwartek 22.01.’
na odwrocie pieczątka magazynu ‘express’

Wydania: 
„Świat młodych” - 1986, 
„express ilustrowany” - 1987

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

tadeusz raczkiewicz  (ur. 1949 r., gubin)

Rysownik i scenarzysta komiksowy, twórca rysunków satyrycznych i ilustra-
cji. komiksem zainteresował się pod wpływem Tytusa, Romka i a’tomka. 
W latach siedemdziesiątych zaczął publikować swoje komiksy na łamach 
„Świata młodych”, cieszącej się olbrzymią popularnością gazety młodzie-
żowej. Pierwszy sukces odniósł w 1976 roku komiksem kuśmider i Filo, 
a w 1984 roku komiksem fantastycznym pt. Zagadka układu c-2 – o przy-
godach Tajfuna, kriss i maar – trójki pracowników tajnej agencji „nino”. 
kolejnymi pomysłami były drukowane w schyłkowym okresie „Świata mło-
dych”: western Tajemnica czerwonego Tipi, komiks historyczny Zawisza 
czarny, Tajemnica kamiennego Lasu, którego scenarzystami był duet Po-
naczewny/siwkiewicz. W roku 2009 fani autora własnym sumptem przy-
gotowali antologię „komiksy nieznane – Tadeusz Raczkiewicz”, gdzie m.in. 
znalazły się komiksy Flip i Flap.



44. Tajfun, Monstrum, 1988 r.

plansza komiksowa nr 17
blaudruk, akwarela/papier, diapozytyw, 43,5 x 33 cm
sygnowane wewnątrz przedstawienia: ‘T. Raczkiewicz’

Wydania: 
„Świat młodych” - 1988

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 500
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45. Tajfun, Na tropie Skorpiona, 1987 r.

plansza komiksowa nr 36
tusz/papier, 44 x 34 cm
wewnątrz przedstawienia: ‘T. Raczkiewicz’
na odwrociu pieczątka magazynu ‘express’

Wydania: 
„Świat młodych” - 1987
„express ilustrowany” - 1988
wyd. i - mandragora 2006 (w albumie „Tajfun”)

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

46. Tajfun, Afera Bradleya, 1985 r. 

plansza komiksowa nr 7
tusz/papier, 44 x 33,5 cm 
sygnowane wewnątrz przedstawienia: 
‘T. Raczkiewicz’
na odwrociu pieczątka magazynu ‘express’

Wydania: 
„Świat młodych” - 1985
wyd. i - mandragora 2006 (w albumie „Tajfun”) 

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



47. Tajfun, Zagadka układu C-2, 1984 r. 

plansza komiksowa nr 18
tusz/papier, 43,5 x 33,5 cm 
na odwrociu pieczątka magazynu ‘express’
 
Wydania: 
Świat młodych - 1984
wyd. i - mandragora 2006 (w albumie „Tajfun”) 

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

48. Tajfun, Bez kompromisów, 2012 r.

okładka komiksów
akryl/papier, 42 x 29,5 cm 
sygnowany i datowany: 
‘T. Raczkiewicz | 2012’

scenariusz:  Łukasz chmielewski, Piotr Pona-
czewny, maciej szatko

Wydania: 
ongrys 2012

Cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 4 000 - 5 500
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49. Trzynaste piórko Eufemii, 1977 r.

ilustracja nr 38
tempera/papier, 24 x 34 cm
 
na odwrocie: ‘il. 38 | str 76-77’ oraz pieczątka wydawnictwa nasza 
księgarnia
 
Wydania: 
nasza księgarnia - 1977
agencja edytorska ezop - 2007

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

grażyna dłużniewska (ur. 1946 r. Płońsk)

studiowała na warszawskiej asP na Wydziale grafiki, obroniła dyplom 
w 1974 roku w katedrze prof. Zofii chrostowskiej. Zajmuje się scenogra-
fią teatralną i filmową, ilustratorstwem książek dla dzieci i dorosłych. od 
połowy lat osiemdziesiątych przez kilkanaście lat prowadziła coroczne ple-
nery malarskie dla dzieci i młodzieży na terenie Polski i ukrainy. malarstwo 
i ceramika są jej pasją od wielu lat. Regularnie bierze udział w wystawach. 
Zilustrowała m.in.: Trzynaste piórko eufemii macieja Wojtyszko, z którym 
współpracowała również przy innych książkach.



50. Trzynaste piórko Eufemii, 1977 r.

ilustracja nr 25
tempera/papier, 24 x 34 cm
 
na odwrocie: ‘il. 25 | str 50-51’ oraz pie-
czątka wydawnictwa nasza księgarnia
 
Wydania: 
nasza księgarnia - 1977
agencja edytorska ezop - 2007
 
Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 500 - 5 000

51. Trzynaste piórko Eufemii, 1977 r.

ilustracja nr 28
tempera/papier, 24 x 34 cm
 
na odwrociu: ‘il. 28 | str 56-57’ oraz pie-
czątka wydawnictwa nasza księgarnia

Wydania: 
nasza księgarnia - 1977
agencja edytorska ezop - 2007
 
Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 500 - 5 000
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52. Noc sprawiedliwych pięści
1985 r.

plansza komiksowa nr 18
tusz/papier, 16 x 30,5 cm
na odwrociu: pieczęć czasopisma ‘express”
 
Wydania: 
Pomorze 1983, 
ekspres ilustrowany 1985

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

cenzura nie od razu zgodziła się na publikację. Zniewolone społeczeństwo 
pokazane w komiksie utożsamiano z aluzjami społeczno-politycznymi.

andrzej o. nowakowski (ur. 1946 r.)

jeden z najpopularniejszych polskich rysowników lat 80. sławę przynio-
sły mu przede wszystkim albumy „noc sprawiedliwych pięści”, „Zemsta 
Harpera”, a zwłaszcza serial „doman”. obok komiksów tworzył ilustracje 
i oprawy graficzne dla takich wydawnictw, jak kaW, maW, interpress, or-
bita czy Pomorze. Publikował na łamach „dziennika Wieczornego”, „Fanta-
styki” (np. świetny, dopracowany graficznie komiks „Larkis”), „Świata mło-
dych”, „szpilek”, „expressu ilustrowanego”, „Polityki”, „Panoramy”, „Życia 
Warszawy” i „dziennika Łódzkiego”. Większość dawnych komiksów no-
wakowskiego określa się dzisiaj mianem ‘kultowe’. W połowie lat 80. były 
to najpoczytniejsze pozycje z tego gatunku.



53. 50-ty Sabat Redakcji Fantastyki
1986 r.

plansza wykonana specjalnie z okazji wydania 50. nu-
meru miesięcznika „Fantastyka”
tusz/papier, 50 x 34,5 cm 
sygnowany i datowany p.d.: ‘a.o.nowakowski | 1986’

Wydania: 
„Fantastyka” - publikowany na wewnętrznej stronie 
okładki numeru 11(50) z 1986 r.
 
Cena wywoławcza: 8 000 zł
estymacja: 12 000 - 18 000
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54. Noc sprawiedliwych pięści
1983 r.

plansza komiksowa nr 63
tusz/papier, 35 x 25 cm 
 
na odwrociu: pieczęć artysty oraz pieczęć czasopisma ‘express” i wy-
dawnictwa „Pomorze”

Wydania: 
Pomorze 1983
ekspres ilustrowany 1985

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000

55. Noc sprawiedliwych pięści
1985 r.

plansza komiksowa nr 15
na odwrociu: pieczęć czasopisma ‘express”
 

Wydania: 
Pomorze 1983
ekspres ilustrowany 1985

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



56. Doman, Chram na Lednicy
1986 r.

okładka komiksowa
ekolina, tempera/papier, 36,5 x 34,5 cm
 
Wydania: 
interpress 1986
orbita 1990

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 500 - 10 000

57. Doman, Księżniczka Wanda
1986-87 r.

plansza komiksowa nr 9
blaudruk, akwarela/papier, diapozytyw, 
30,5 x 28 cm
 
na odwrociu: pieczęć ‘okręgowego 
urzędu kontroli Publikacji i Widowisk 
w Warszawie’, z datą 1987 r.
 
Wydania: 
interpress 1987
orbita 1990

Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 - 5 500
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58. Tajemnica Kipu
1978 r.

plansza komisowa nr 6
tusz/papier, 58,5 x 41 cm 
sygnowany i datowany u dołu: ‘m. szysz-
ko 78’
na odwrociu odręcznym pismem: ‘Re-
LaX 11/78 (23) | plansza 6 | str. 15’ oraz 
pieczęć ‘komisji Wydawniczo-artystycz-
nej z datą 24.08.1978’ scenariusz: do-
brzyńska
 
Wydania: 
„Relax” (numery 23/1978 – 28/1980

Cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 - 6 000

marek szyszko (ur. 1951 r.)

Zdobył dyplom na wydziale grafiki asP w Warszawie u prof. janusza stan-
nego w 1976 r. Pierwsze prace to komiksy dla magazynu „Relax”. Przypo-
mnijmy niezapomniane (nazywane dziś przez fanów kultowymi) tytuły, jak 
choćby: „Tajemnica kipu”, „Pięć kroków wstecz”, czy „konus”. Z kolei mi-
strzostwo w operowaniu nastrojem widać w albumie „dr jekyll mr Hyde”, 
który należy niewątpliwie do najciekawszych w jego dorobku. Rysował tak-
że dla wyd. sport i Turystyka, gdzie jego „sąd Parysa” został bardzo wysoko 
oceniony przez krytykę. Zaskoczeniem mogą być komiksowe ilustracje do 
wierszowanych historii jerzego dąbrowskiego pt. „Leśny klub sportowy”, 
gdzie szyszko odchodzi od stylu realistycznego. ale to tylko epizod, gdyż 
od początku lat dziewięćdziesiątych XX w. zajmuje się ilustracją realistyczną 
do książek i czasopism (wyd. elipsa, Raniowski-Podsiedlik i sp., nowa era, 
WsiP, demart, Bellona, Publicat, PWn, Presspublica). Wiele z jego prac 
można zobaczyć na wystawie „Historia Polski według komiksu” (ekspozycji 
z cyklu „cztery pory roku z satyrą i komiksem”).



59. Tajemnica Kipu
1978 r.

strona tytułowa komiksu
tusz/papier, 58,5 x 41 cm 
sygnowany i datowany u dołu: ‘m. szyszko 78’
na odwrociu odręcznym pismem: ‘ReLaX 12/78 
| plansza 1 | str. 3’ oraz pieczęć ‘komisji Wydaw-
niczo-artystycznej z datą 22.Xi.1978’ scenariusz: 
dobrzyńska

Wydania: 
„Relax” (numery 23/1978 – 28/1980

Cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 - 6 000
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60. Tajemnica Kipu
1978 r.

plansza komiksowa nr 5
tusz/papier, 58,5 x 41 cm 
sygnowany i datowany l.d.: ‘m. szyszko 78’
na odwrociu odręcznym pismem: ‘ReLaX 10/78 
(23) | plansza 5 | str. 31’ scenariusz: dobrzyńska
 

Wydania: 
„Relax” (numery 23/1978 – 28/1980

Cena wywoławcza: 1 700 zł
estymacja: 3 000 - 6 000



61. Olbrzym z Cardiff
ok. 1980 r.

strona tytułowa komiksu
tusz/papier, 58,5 x 41 cm 
l.d.: ‘m. szyszko’
 

Wydania: 
wyd. i: kaW 1982 r.
 
Cena wywoławcza: 2 000 zł
estymacja: 3 500 - 7 000
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62. Funky Koval - Wbrew sobie, 1992 r.

szkic ołówkowy do okładki komiksu
ołówek/papier, 30 x 21 cm

Wydania:
nowa Fantastyka – 1991
wyd.i - Prószynski i s-ka 1992
wyd.ii - egmont 2002 

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 10 000

bogusław polch  (ur. 1941 r., Warszawa)

Rysownik komiksów, grafik oraz ilustrator książkowy i storyboardzista. 
Pierwszy komiks wydał w 1970 roku; był to „Złoty mauritius” – historia 
o  przygodach kapitana Żbika. W latach 1982–1990 stworzył popularną 
serię „Bogowie z kosmosu”, ze scenariuszem alfreda mostowicza i alfre-
da górnego, inspirowaną teoriami słynnego ufologa ericha von dänikena. 
W 1982 roku miał też swoją premierę rysowany przez Polcha „Funky ko-
val”, ze scenariuszem macieja Parowskiego i jacka Rodka W latach 1993–95 
ukazała się seria ilustrowanych przez Polcha komiksów „Wiedźmin” ze sce-
nariuszami macieja Parowskiego i andrzeja sapkowskiego. W 2009 roku 
Bogusław Polch został odznaczony Brązowym medalem „Zasłużony kultu-
rze gloria artis”.



63. Kapitan Żbik, Diadem Tamary, lata 70. XX w.

plansza do komiksu rysowanego w oryginale przez grze-
gorza Rosińskiego
akwarela, tusz/papier, 29,5 x 21 cm

Plansza powstała w redakcji sportu i Turystyki jako plansza 
kwalifikująca do współpracy autora z wydawnictwem.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
Estymacja: 4 000 - 7 000

64. Kapitan Żbik, część XXIV - Wąż z rubinowym
oczkiem, 1972 r.

szkic do okładki komiksu
akwarela, tusz/papier, 23,5 x 16,5 cm

scenariusz: Władysław krupka

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1972
wyd. ii - sport i Turystyka 1980
wyd. iii - muza 2002
wyd. iV - super-express 2008

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 7 000
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65. Tomek Grot (Jan Tener), 1990 r.

projekt do plakatu promującego 
komiks
tusz/papier, 36,5 x 60 cm

Wydania:
as editor Ltd 1989
„Fantazja” 1990

Cena wywoławcza: 5 000 zł
estymacja: 7 000 - 11 000

66. Tomek Grot (Jan Tener), 1989 r.

plansza rozdziałowa
tusz/papier, 31 x 22 cm 

Wydania:
as editor Ltd 1989
„Fantazja” 1990

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



67. Rycerze fair play, 1986 r.

plansza komisowa nr 12
tusz/papier, 29 x 22 cm

scenariusz: Tadeusz olszański

Wydania:
sport i Turystyka 1986

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

68. Pilot Śmigłowca, cz. VI, 
Walka z żywiołem, 1978 r.

okładka komiksu
gwasz, tusz/papier, 33,6 x 24,7 cm

scenariusz: Witold jarkowski

Wydania:
wyd. i - sport i Turystyka 1978

Cena wywoławcza: 4 500 zł
estymacja: 6 000 - 8 000
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69. Postać Aurory najsłynniejszej 
polskiej bohaterki s-f, lata 90. XX w.

tempera, aerograf/papier, 42 x 30 cm
Twórca postaci: jacek michalski

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

krzysztof  rózański  (ur. 1966 , Bydgoszcz)

krzysztof  kris Różański wywodzi się z „bydgoskiego zagłębia komiksowe-
go”, współzałożyciel studia komiks Polski i redaktor graficzny magazynu 
komiksowego awantura. grafik, scenograf, projektant postaci i dekoracji, 
autor komiksów, scenarzysta komiksowy i filmowy. Twórca dekoracji do 
animacji, nagradzanych na wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. Zło-
ty yach w gdańsku (za teledysk o Hela Pawła kukiza i Złoty medal w no-
wym jorku na The new york Festivals (za film Lodowa góra z serii Baśnie 
i bajki polskie). jego komiksy i ilustracje publikowały m. in.: Qriozum, awan-
tura, aqq, komiks-Forum, Paradox, czas komiksu, Biceps, Fenix, Świat gier 
komputerowych.



70. Zakała, 1993 r.

komplet 4 plansz
tusz/papier, 58 x 42 cm 
sygnowany i datowany l.d.: ‘krzyszto Różański 93’

Wydania:
komiks Forum nr 4, 1996
aQQ nr 6, 1994

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 5 000
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piotr drzewiecki  (ur. 1963 r.)

71. Good Morning USA, 1991 r.

komplet 4 plansz
akwarela, ekolina/papier, 91 x 68 cm 
sygnowany na pierwszej planszy l.g.: ‘drzewiecki’

PuBLikoWany:
album „czarno na Białym” 1993
antologia komiksu Polskiego, egmont 2000

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

Rysownik i scenarzysta komiksowy. karykaturzysta, twórca rysunków 
satyrycznych i filmów rysunkowych. swoje prace prezentował na wielu 
wystawach indywidualnych i zbiorowych. autor i wydawca. Znany z ko-
miksów Boom, cyklu czarno na Białym czy Bayki.
drzewiecki jest bardzo wnikliwym obserwatorem. Bezlitośnie obnaża 
i inteligentnie wyśmiewa naszą rzeczywistość. nie stroni też od purnon-
sensownego dowcipu. dynamiczna kreska i rozmach kompozycji udo-
wadniają klasę rysownika.
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72. Narysuj mnie, tato, 1980-81 r.

ilustracja do książki
tusz/papier, 24 x 20 cm 

Wydania:
Bibliofilska edycja miniatur WaiF 1980

Cena wywoławcza: 900 zł
estymacja: 1 500 - 3 000

edward lutczyn  (ur. 1947 r.  Heppenheim)

artysta plastyk, znany z rysunków satyrycznych, karykatur i ilustracji oraz 
plakatów, zarówno skierowanych do najmłodszych, jak i do dorosłych. 
W wieku 8 lat, w 1955 roku został nagrodzony w konkursie rysunkowym 
organizowanym przez „Płomyczek”. debiutował w 1971 roku ilustracjami 
w „szpilkach”. W tym samym roku pojawił się w dwutygodniku „student” 
i „echu krakowa”. Współpracował z wieloma magazynami, takimi jak „ga-
zeta Wyborcza”, „Playboy”, „Przekrój”, „Reader’s digest”, „Świerszczyk”, 
„Wiedza i Życie”. Rysował również w programie telewizyjnym „Butik”. 
jest autorem dwóch komiksów publikowanych w latach 80. tych XX w. 
w magazynie opowieści rysunkowych „Relax”. Wydał kilka zbiorów rysun-
ków, m.in. „narysuj mnie tato”, „o dziatkach i dziadkach”, „czarna seria”, 
„czarna seryjka dla dzieci”, „jak po sznurku”, „To tylko żart” i „Rysunki 
różne, kwadratowe i podłużne”. Zilustrował ponad 130 książek dla dzie-
ci m.in. „małpę w kąpieli” aleksandra Fredry i „kolędę myszki” agnieszki 
osieckiej. artysta o charakterystycznej kresce i o dużym poczuciu humoru, 
wielokrotny laureat złotej, srebrnej i brązowej szpilki.



73. Nocna wyprawa, Z przygód 
Prosiaczka Niebojaczka, lata 80. XX w.

plansza komiksowa do czasopisma 
Świerszczyk nr 18
akwarela, tusz/papier, 46 x 32,5 cm
sygnowany l.d.: ‘Rys. e.LuTcZyn’
na odwrociu opisany scenariusz: iwona 
Borkowska

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

74. „Płonie ognisko i szumią knieje”, 
lata 70. XX w.

ilustracja do czasopisma Szpilki
tusz/papier, 19 x 30 cm
sygnowany wewnątrz przedstawienia: 
‘LuTcZyn’

Cena wywoławcza: 7 00 zł
estymacja: 1 000 - 2 500
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75. Kiss me, 1975 r.

ilustracja do czasopisma Szpilki
tusz/papier, 24,5 x 23 cm
sygnowany l.d.: ‘LuTcZyn’

reprodukowany w czasopiśmie graphis nr 178, 1975 r.

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

76. Chłopczyk, 1986 r.

ilustracja do czasopisma Szpilki nr 49
tusz/papier, 39,5 x 23 cm
sygnowany u dołu.: ‘LuTcZyn’
na odwrociu naklejka z ‘RsW „PRasa”, WaRsZaWa’

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



77. Szpilki, lata 70-80. XX w.

niepublikowana(?) okładka do czasopisma 
tusz, kredka/papier, 28,5 x 20 cm

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

78. Szpilki, lata 70-80. XX w.

okładka do czasopisma nr 32
tempera, ekolina/papier, 29 x 20 cm
sygnowany u dołu.: ‘LuTcZyn’
na odwrociu naklejka z ‘RsW „PRasa”, WaRsZaWa’

Cena wywoławcza: 2 500 zł
estymacja: 3 500 - 6 000
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79. Co robisz? Ustalam lokalizację, lata 80. XX w.

rysunek satyryczny do czasopisma Szpilki
akwarela, tusz/papier, 30 x 41,5 cm
sygnowany inicjałem p. d.: ‘F’

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

jerzy flisak  (1930 Warszawa - 2008 Warszawa)

jeden z najwybitniejszych autorów polskiego plakatu. ukończył studia na 
Wydziale architektury Politechniki Warszawskiej w 1953 roku. Tworzył 
obok plakatów, grafikę użytkową, projekty reklam, rysunki satyryczne. 
Współpracował na stałe od lat 50. z wieloma czasopismami takimi jak 
„szpilki”, „mucha”, „Przegląd kulturalny”, „Polska” i „Świat”. Zajmował się 
również scenografią i ilustracją dla dzieci. Zilustrował wiele książek, m.in. 
Lwowskie baśnie i legendy: jak król sobieski jóźka Batiara polubił Zdzisława 
nowaka, jest taki dowcip jerzego Wittlina, Za kierdziołkową miedzą je-
rzego ofierskiego, Zabawny leksykom historyczny jana s. kopczewskiego, 
„idzie grześ” juliana Tuwima, Pali się! wg jana Brzechwy, kim zostaniesz? 
wybierz sam!, ojczyzna polszczyzna: dla uczniów jana miodka, Przygody 
jeża spod miasta Zgierza Wandy chotmoskiej.



80. Kosmici wylądowali na Ziemi, lata 80. XX w.

rysunek satyryczny do czasopisma Szpilki
akwarela, tusz/papier, 26 x 28 cm
sygnowany p.d.: ‘F’

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

81. „Idzie Grześ”, 1982 r.

Projekt składanej wsi - pies i kura do wycięcia
akwarela/papier, 23 x 25,5 cm
na odwrociu l. g. nr ‘9’, ‘idzie grześ’, p. d. ‘ i 1-108/84’, 
na środku parafa

Wydania: 
julian Tuwim, krajowa agencja Wydaw, 1981

Cena wywoławcza: 300 zł
estymacja: 500 - 1 000

82. „Ciocia Żyrafa”

okładka do książki
akwarela/papier, 23 x 32,5 cm
wzdłuż lewej krawędzi napis ołówkiem
‘cZWaRTa sTR. okŁadki…’, l. d. długopisem 
‘okładka i’, p. d. nr

Wydania: 
krajowa agencja Wydawnicza RsW „Prasa-książ-
ka-Ruch”, 1975

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 - 1 200
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władysław nehrebecki  (1923 Borysław – 1978 katowice)

alfred ledwig  (1929  Bieruń nowy – 2006 niemcy)

leszek lorek  (1922 ujków stary – 1977 Bielsko-Biała)

Polski reżyser i twórca filmów animowanych, jeden z pionierów polskiej 
animacji i współzałożyciel studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej. au-
tor komiksów „Bicz Południa” i „Przesław znad odry”, współpracował też 
z krakowskim Wydawnictwem „Reklama”, dla którego narysował trzy ko-
miksy „Wesołe Przygody Wicka i Wacka” z adamem Włodkiem, „Przygo-
dy Felka” z Witoldem Zechenterem, „Bimbo zwiedza świat” z Bogdanem 
Brzezińskim.

scenarzysta, plastyk, reżyser i współzałożyciel studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej. autor opracowań plastycznych Bolka i Lolka. 

Reżyser, scenarzysta, współzałożyciel studia Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej.i autor opracowań plastycznych m.in. do serii Przygody 
Bolka i Lolka, Bolek i Lolek na wakacjach, Zabawy Bolka i Lolka, Przygody 
Błękitnego Rycerzyka czy Pajacyk i Pikuś. Laureat i nagrody na festiwalu 
filmowym w mar del Plata w 1962 roku za film scyzoryk.



83. „Wielka podróż Bolka i Lolka”, 1977 r.

folia animacyjna
farby emulsyjne/folia celuloidowa, 
31 x 38 cm
opisany p.g.: ‘49’

produkcja: studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku Białej.

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

84. „Olimpiada Bolka i Lolka”, 1983-84 r.

odcinek 12 - Igrzyska, folia animacyjna
farby emulsyjne/folia celuloidowa, 
23 x 28 cm
opisany p.g.: ‘31’

scenariusz.: stanisław dülz, jan Petryszyn

opracowanie plastyczne: stanisław dülz, 
Zdzisław kudła, Romuald kłys, Franciszek 
Pyter

produkcja: studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej

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



74  desa unicum  Aukcja komiksu i ilustracji

lechosław marszałek  (1922 suwałki - 1991)

Reżyser i scenarzysta filmów animowanych. autor m.in. kultowej posta-
ci psa Reksia. serial zaczął się ukazywać w 1967 roku, pierwszy odcinek 
zatytułowany był „Reksio poliglota”. W tym samym roku film zdobył na-
grodę na ogólnopolskim Festiwalu Filmów krótkometrażowych w krako-
wie. marszałek był jego reżyserem i scenarzystą, jego autorstwa były także 
opracowanie plastyczne i koncepcja artystyczna.  Przez wiele lat aż do 1990 
powstawały kolejne odcinki z serii: Reksio marzyciel, Reksio dobroczyńca, 
Reksio rozjemca aż do ostatniego Reksio i ptaki. marszałek brał także udział 
w wielu innych najbardziej znanych polskich produkcjach animowanych, jak: 
Przygody Błękitnego Rycerzyka, gąska Balbinka, Bolek i Lolek. Przez 40 lat 
pracy twórczej zdobył wiele nagród i stał się jedną z najważniejszych postaci 
polskiego filmu animowanego.



85. Reksio, 1980 r.

folia animacyjna
farby emulsyjne/folia celuloidowa, 
23 x 28 cm
opisany p.g.: ‘22’

produkcja: studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku Białej.

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

86. Reksio remontuje,  1980 r.

folia animacyjna
farby emulsyjne/folia celuloidowa, 
23 x 28 cm
opisany p.g.: ‘16’

produkcja: studio Filmów Rysunkowych 
w Bielsku-Białej

Cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 1 500 - 3 000
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87. Lew, 1979 r.

ilustracja do książki „małe, średnie i duże. Wesołe wiersze i obrazki”
akwarela, tusz/papier, 25 x 21 cm
sygnowany p.d.: ‘LengRen’

Wydania: 
Zbigniew Lengren, wyd. i 1983 r.

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

zbigniew lengren  (1919 Tuła – 2003 Warszawa)

absolwent Wydziału sztuk Pięknych umk w Toruniu. Rysownik, ilustra-
tor, twórca plakatów i scenografii, autor tekstów literackich, wierszy dla 
dzieci, telewizyjnych programów rozrywkowych, współpracownik teatrów 
satyrycznych. jako karykaturzysta debiutował w 1944 roku w piśmie „stań-
czyk”. Współpracował ze „szpilkami”, „Światem”, „Trybuną Robotniczą”, 
Playboyem”, „Przekrojem”, gdzie stworzył serię rysunkową Profesor Filu-
tek publikowaną od 1946 r. odznaczony orderem uśmiechu.



88. Filutek

akwarela, tusz/papier, 47 x 19 cm
sygnowany p.d.: ‘LengRen’

Cena wywoławcza: 1 000 zł
estymacja: 2 000 - 4 500
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89. Filutek, 1999 r.

historyjka do czasopisma Przekrój, 1999 r., nr 19 (9 V) = nr 2811
flamaster, ołówek/papier, 32 x 13 cm
sygnowany p.d.: ‘LengRen’
na odwrocie: ‘rys. nr 441 oraz pieczątka: 
‘aRcHiWum | Redakcji PRZekRÓj’

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

90. Filutek, 1998 r.

historyjka obrazkowa do czasopisma Przekrój, 
1998, nr 8 (22 ii) = nr 2748 
tusz/papier, 33 x 13 cm
opisany i sygnowany u góry: 2748 oraz p.d.: ‘LengRen’
na odwrocie: ‘rys. nr 184 oraz pieczątka: 
‘aRcHiWum | Redakcji PRZekRÓj’

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



91. Filutek, 1992 r.

historyjka obrazkowa do czasopisma Przekrój,
 1992, nr 44 (1 Xi) = nr 2471 
tusz/papier, 33 x 13 cm
sygnowany p.d.: ‘LengRen’
na odwrocie: ‘rys. nr 68 oraz pieczątka: 
‘aRcHiWum | Redakcji PRZekRÓj’

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

92. Filutek, 1998 r.

historyjka obrazkowa do czasopisma Przekrój, 
1998, nr 34 (23 Viii) = nr 2774 
tusz/papier, 33 x 13 cm
sygnowany p.d.: ‘LengRen’
na odwrocie: ‘rys. nr 144 oraz pieczątka: 
‘aRcHiWum | Redakcji PRZekRÓj’

Cena wywoławcza: 800 zł
estymacja: 2 000 - 4 000
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93. „Wędruje Króliczek na szczyt śnieżnej góry...”

ilustracja do czasopisma „Miś”
akwarela, tusz/papier, 17,5 x 23,5 cm
sygnowany p.d.: ‘Butenko pinxit’

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

bogdan butenko  (ur. 1931 r., Bydgoszcz)

Rysownik, ilustrator i grafik, autor komiksów oraz książek, scenarzysta, 
projektant lalek i dekoracji dla teatrów lalkowych. W 1955 roku ukończył 
asP w pracowni jana marcina szancera i w tym też roku rozpoczął karierę 
artystyczną jako redaktor artystyczny w wydawnictwie „nasza księgarnia”. 
Współpracował z wieloma wydawcami oraz z czasopismami dla dzieci 
i młodzieży – „miś”, „Płomyczek”, „Płomyk”, „Świerszczyk”. jego ilustracje 
pojawiały się w ponad 250 książkach, a także w „Świecie młodych”. jest 
twórcą dobrze znanych komiksowych postaci – gapiszona i kwapiszona 
własnego autorstwa oraz gucia i cezara. gapiszon to jeden z najsłyn-
niejszych polskich bohaterów komiksowych, który doczekał się również 
ekranizacji. W Polsce opracowania Butenki zdobywały wielokrotnie tytuł 
najpiękniejszej książki Roku, przyznawany przez Polskie Towarzystwo Wy-
dawców książek oraz tytuł książki Roku. odznaczony krzyżem oficerskim 
orderu odrodzenia Polski oraz orderem uśmiechu.



94. Oj! Gapiszon 

akwarela, tusz/papier, 29,5 x 39,5 cm
sygnowany p.d.: ‘Butenko pinxit’

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

95. Gucio i Cezar

akwarela, tusz/papier, 29,5 x 39,5 cm
sygnowany p.d.: ‘Butenko pinxit’

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 000 - 7 000
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96. „Leśny lot”, 1963 r.

ilustracja do książki, s. 8
akwarela, gwasz/papier, 21,5 x 23,5 cm
opisany na odwrociu: „Leśny lot” | str. 8’

Wydania: 
Hanna Łochocka, Biuro Wydawnicze „”Ruch””, Warszawa 1963

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

józef  wilkoń  (ur. 1930 r. Bogucice)

ilustrator, malarz, rzeźbiarz, autor scenografii. W 1950 roku rozpoczął 
studia malarskie w krakowskiej akademii sztuk Pięknych w pracowni prof. 
adama marczyńskiego, a także historię sztuki na uniwersytecie jagielloń-
skim. jest jednym z najwybitniejszych polskich ilustratorów. na jego doro-
bek składa się około dwieście książek, przede wszystkim dla dzieci, prze-
tłumaczonych na ponad 20 języków. drogę do światowej kariery na polu 
ilustracji otworzyła mu książka iv i Finetta, autorstwa natalii gałczyńskiej. 
artysta posiada charakterystyczny styl, rozpoznawalny dzięki dynamicz-
nej plamie barwnej oraz graficznej dyscyplinie. o swych książkach mówi: 
„Tekst i ilustracja muszą się uzupełniać, żeby w książce rosło napięcie jak 
w teatrze”.



97. Ptaki, lata 90. XX w.

akwarela, gwasz/papier, 32 x 29,5 cm

Cena wywoławcza: 1 600 zł
estymacja: 2 000 - 4 000

98. „Lustro i primyk”, 1966 r.

okładka do książki
akwarela, gwasz/papier, 23 x 25,5 cm

Wydania: 
józef  Ficowski, Wydawnictwo Ruch 1966

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

99. Ryby, lata 90. XX w.

akwarela, gwasz/papier, 35,5 x 50,5 cm
p.d.: ‘j Wilkoń’

Cena wywoławcza: 4 000 zł
estymacja: 5 500 - 7 000
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100. „Błąd - Źródła unikanie”, około 1973 r.

ilustracja do książki 
tusz/papier, 21,6 x 15,5 cm
na odwrociu: stempel wydawnictwa „nasza księgarnia” z opisem 
miejsca publikacji, u dołu odręczym pismem „Błąd, źródła unikanie, 
rys 7 (str. 86 maszynopisu)

Wydania: 
stefana garczyński, nasza księgarnia - 1973 i 1978

Cena wywoławcza: 400 zł
estymacja: 500 - 1 000

mirosław pokora  (1933 Warszawa – 2006 Warszawa)

absolwent akademii sztuk Pięknych w Warszawie. dyplom otrzymał 
w  1956 roku. Twórca rysunków satyrycznych, plakatów oraz ilustra-
cji książkowych. debiutował w 1961 roku ilustracjami do księżki Wandy 
chotomskiej „kraaa…”Współpracował z naszą księgarnią, iskrami, Wyd. 
Harcerskim. ilustracje mirosława Pokory charakteryzuje pewna kreska po-
traktowana w sposób karykaturalny. i takie też są jego prace – satyrycznie 
traktujące swoich bohaterów – kobiety, mężczyzn, dzieci oraz zwierzęta, 
które są głównymi motywami jego przedstawień. jest uważany za jednego 
z najzabawniejszych ilustratorów polskich.



101. „O piesku który uciekł z budką 
telefoniczną”, około 1970 r.

strona tytułowa książki
gwasz, ołówek/papier, 16,7 x 24,5 cm
na odwrociu: napis długopisem str. tytu-
łowa

Wydania: 
oldrich syrovatka, nasza księgarnia - 
1970

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1 400

102. „Fryzjer”, około 1963 r.

ilustracja do książki 
gwasz/papier, 23,6 x 50 cm
po lewej na dole: „Zam 1177”

Wydania: 
Wanda chotomska, Biuro Wydawnicze 
Ruch 1963

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1 400

103. „Fryzjer”, około 1963 r.

ilustracja do książki
gwasz/papier, 23,8 x 50,2 cm
sygnowany ołówkiem na odwrocie: 
„m.Pokora / Fryzjer”
po lewej na dole: „Zam 1177”

Wydania: 
Wanda chotomska, Biuro Wydawnicze 
Ruch 1963

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1 400
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104. „Przygody małego Angu”, lata 60. XX w.

ilustracja do książki
tusz, akwarela/papier, 37 x 32,2 cm
na odwrocie stempel: „Praca mojego ojca józefa czerwińskiego z lat 
70-tych (podpis)” oraz szkic postaci kangurka

Wydania: 
Wanda grodzieńska, Biuro wydawnicze Ruch 1968

Cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 - 1 000

józef  czerwiński  (1907 Warszawa)

Twórca rysunków i ilustracji książkowych oraz wielu kart i pocztówek. 
W 1937 roku ukończył akademię sztuk Pięknych w Warszawie. Współ-
pracował i tworzył dla wydawnictwa nasza księgarnia, współtworzył m.in. 
książki „czeremcha”, „szkolne przygody Pimpusia sadełko”. W 1970 roku 
przygotował ilustracje do książki Rudyard kipling „słoniątko”, które to 
przyniosły mu sławę. namalowany przez niego Pstry Wąż skalny, Pyton 
i tytułowe słoniątko wyznaczyły ścieżkę jego dalszej kariery. jóźef  czerwiń-
ski w tworzonej przez siebie ilustracji skupił się na faunie i florze, tworząc 
obrazy do: „Przygód małego liska”, „Przygód małego angu” czy „atlasu pła-
zów i gadów”. W latach 50. XX w. wielokrotnie nagradzany, przez Prezesa 
Rady ministrów za twórczość dla dzieci i młodzieży czy złotym medalem na 
12 Triennale w mediolanie.



105. „Słoniątko”, lata 60. XX w.

ilustracja do książki
tusz, akwarela/papier, 35,2 x 32 (50 ar-
kusz) cm
sygnowany na odwrocie  kredką: „józf  
czer / 25.8.58”
na odwrocie stempel: „Praca mojego 
ojca józefa czerwińskiego z lat 60-tych 
(podpis)” oraz ołówkiem „słoniątko nk”

Wydania: 
Rudyard kipling, nasza księgarnia
wyd. i - 1959
wyd. ii - 1970

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1200

106. „Słoniątko”, lata 60. XX w.

ilustracja do książki
tusz, akwarela/papier, 35,5 x 50,2 cm
na odwrocie stempel: „Praca mojego 
ojca józefa czerwińskiego z lat 60-tych 
(podpis)”

Wydania: 
Rudyard kipling, nasza księgarnia
wyd. i - 1959
wyd. ii - 1970

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1200

107. „Słoniątko”, lata 60. XX w.

ilustracja do książki
tusz, akwarela/papier, 35,2 x 25 cm
na odwrocie stempel: „Praca mojego 
ojca józefa czerwińskiego z lat 60-tych 
(podpis)” oraz ołówkiem „słoniątko nk”

Wydania: 
Rudyard kipling, nasza księgarnia
wyd. i - 1959 
wyd. ii - 1970

Cena wywoławcza: 600 zł
estymacja: 700 - 1200
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108. „Fizia Pończoszanka”, około 1960 r.

projekt strony rozdziałowej
tusz/papier, 29,7 x 21 cm
na odwrocie stempel: „Praca mojego 
ojczyma Zbigniewa Piotrowskiego z lat 
60-tych... (podpis)” oraz odręczny tutuł 
ołówkiem oraz nieczytelne podpisy

Wydania: 
astrid Lingdgren, nasza księgarnia 
wyd. i - 1960
wyd. ii - 1970
wyd iii (reprint) - 1984

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

zbigniew piotrowski  (1903- 1963)

Twórca rysunków i ilustracji książkowych współpracujący z wydawnictwem 
nasza księgarnia. studiował w latach 1946 – 48 grafikę użytkową oraz 
malarstwo witrażowe w anglii. autor ilustracji do szkolnych lektur, m.in. 
„szatana z siódmej klasy”. jego prace charakteryzują się stosowaniem gro-
teskowej formy i wyraźną kreską. Brał udział w wielu wystawach w Polsce 
i zagranicą. 



109. „Fizia Pończoszanka”, około 1960 r.

ilustracja całostronicowa
tusz/papier, 29,7 x 21 cm
na odwrocie stempel: „Praca mojego ojczyma Zbigniewa 
Piotrowskiego z lat 60-tych... (podpis)” oraz odręczny tytuł 
ołówkiem oraz nieczytelne podpisy

Wydania: 
astrid Lingdgren, nasza księgarnia
wyd. i - 1960
wyd. ii - 1970
wyd iii (reprint) - 1984

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

110. Poszukiwania, około 1958 r.

ilustracja do czasopisma Płomyczek
tusz, akwarela/papier, 30,5 x 21,7 cm
na froncie stempel: „Praca mojego ojczyma Zbigniewa Pio-
trowskiego z lat 50-tych... (podpis)”; na odwrocie stempel 
cenzury zezwalający na druk z 1958 roku

Cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 - 1 000

111. Myśliciel, około 1959 r.

ilustracja do czasopisma Płomyczek
tusz/papier, 32,3 x 23 cm
sygnowany l.d. monogramem „ZP”
na odwrocie stempel: „Praca mojego ojczyma Zbigniewa Piotrowskiego z lat 
50-tych... (podpis)”; oraz stempel cenzury zezwalający na druk z 1959 roku

Cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 600 - 1 000
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112. Na koniku, lata 90. XX w.

akwarela, flamaster/papier, 29,7 x 21 cm
sygnowany p.d. „stanny”

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

janusz stanny  (1932 Warszawa – 2014 Warszawa)

jeden z najznakomitszych polskich twórców ilustracji książkowej i prasowej, 
grafik, plakacista, rysownik. W latach 1952-56 studiował w pracowni pla-
katu Henryka Tomaszewskiego. Zajmował się grafiką projektową, książko-
wą, prasową, plakatem, rysunkiem i filmem animowanym. W warszawskiej 
akademii sztuk Pięknych na Wydziale grafiki prowadził Pracownię ilustracji 
i Projektowania graficznego. janusz stanny jest autorem wybitnych ilustra-
cji do ponad 200 książek, m.in do „Pana Tadeusza” adama mickiewicza, 
„Biblii”, bajek La Fontaine’a, „don kichota”, baśni andersena. stworzył 
również liczne okładki oraz autorskie książki dla dzieci, m.in. „Baśn o królu 
dardanelu” (1962, wznowienie 2005),”o malarzu rudym jak cegła” (1961, 
wznowienie 2006) i „koń i kot” (1961). W 2011 roku w serii „mistrzowie 
ilustracji” wydawnictwa dwie siostry wydano książkę antoniego mariano-
wicza „Raz czterej mędrcy...” z ilustracjami stannego. W swoich pracach 
łączył malarskie spojrzenie z poczuciem humoru i ostrą kreską. stworzył 
charakterystyczny, rozpoznawalny na pierwszy rzut oka styl. Z równą swo-
bodą i wirtuozerią ilustrował bajki i baśnie, jak i literaturę przeznaczoną dla 
dorosłych.



113. „Julian Tuwim dzieciom”; Rozma- 
wiała gęś z prosięciem, lata 90. XX w.

ilustracja do książki 
tusz, akwarela, 29,7 x 23 cm
sygnowany p.d. „stanny”
podklejona karta z tytułem pracy (od-
ręcznie)

Wydania: 
julian Tuwim, Fundacja kultura, Warsza-
wa 1990

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

114. „Król deskorolki”, lata 90. XX w.

ilustracja do książki 
akwarela, flamaster/papier, 29,7 x 37,8 cm
sygnowany p.d. „stanny”
podklejona karta z pieczątką: „Profesor 
janusz stanny artysta plastyk Warszawa” 
oraz tytułem pracy (odręcznie)

Wydania: 
juliusz Wasilewski, Wydawnictwo komu-
nikacji i Łączności, Warszawa 1985

Cena wywoławcza: 1 200 zł
estymacja: 1 800 - 2 500
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kazimierz mikulski (1918 kraków - 1998 kraków)

od 1938 studiował malarstwo pod kierunkiem P. dadleza i k. sichulskiego 
w asP w krakowie. W czasie okupacji kontynuował naukę u F. Pautscha 
w kunstgewerbeschule. Po zakończeniu wojny uczył się w latach 1945-46 
aktorstwa i reżyserii w studio dramatycznym przy Teatrze starym w kra-
kowie, jednocześnie w 1945 roku ukończył Warsztat Filmowy młodych. Był 
członkiem grupy krakowskiej, uczestniczył w Wystawach sztuki nowo-
czesnej  w krakowie i w Warszawie. Zajmował się malarstwem, rysunkiem, 
scenografią i aktorstwem (występował w konspiracyjnym teatrze Tadeusza 
kantora oraz po wojnie w jego teatrze cricot 2), pisał wiersze. malarstwo 
artysty klasyfikowane jest jako surrealistyczne, metaforyczne, oniryczne. 
ulubione motywy to piękne kobiety, zwierzęta, kwiaty traktowane umow-
nie, wypełniające przestrzeń obrazu.

Projekty lalek do przedstawienia na podstawie książki 
kennetha grahame’a „o czym szumią wierzby?”, 

który odbył się w krakowskim Teatrze Lalki i maski groteska w 1978 r., 
reżyserką była żona artysty – Zofia mikulska.



116. „O czym szumią wierzby”, Łasica - projekt lalki 
do przedstawienia, 1978 r.

projekty lalek do przedstawienia
akwarela, gwasz/papier, 22,8 x 16,2 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 6 000

115. „O czym szumią wierzby”, Ropuch, 1978 r.

projekty lalek do przedstawienia
akwarela, gwasz/papier, 22,8 x 16,2 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 6 000
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waldemar świerzy  (1931 katowice – 2013 Warszawa)

Był jednym z najbardziej i najlepiej rozpoznawanych grafików w Polsce i na 
świecie. Współtwórca polskiej szkoły plakatu, profesor projektowania pla-
katu w asP w Poznaniu i Warszawie. otrzymał wiele nagród za twórczość 
plastyczną m.in. grand Prix Toulouse Lautrec (Paryż), The Hollywood Re-
porter Los angeles, Biennale w sao Paulo, złote medale na międzynarodo-
wych Biennale Plakatu w Warszawie i Lahti.

Twórcą koncepcji graficznej miesięcznika „Ty i ja” był Roman cieślewicz, 
natomiast układ graficzny był dziełem Bohdana i elżbiety Żochowskich. 
Z miesięcznikiem współpracowali najbardziej znani polscy graficy, m.in. 

Henryk Tomaszewski, julian Pałka oraz Waldemar Świerzy. 



118. „Moda Polska” na wieczory zimowe, 1969 r.

ilustracja do czasopisma „Ty i Ja” nr 10
akwarela/papier, 32 x 49 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 6 000

119. Impresje Waldemara Świerzego na temat 
kolekcji jesienno-zimowej „Mody Pol-
skiej”, 1969 r.

ilustracja do gazety ‘Ty i Ja’ nr 10
akwarela, tusz/papier, 32 x 42 cm

Cena wywoławcza: 1 500 zł
estymacja: 2 500 - 6 000
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roman cieślewicz  (1930 Lwów – 1996 Paryż)

W 1949 roku rozpoczął studia na Wydziale Plakatu asP w krakowie. in-
spirowały go, zwłaszcza w okresie późniejszym, dokonania konstruktywi-
stycznej awangardy rosyjskiej lat 20. XX wieku i polskiego ugrupowania 
Blok. do najwybitniejszych dzieł Romana cieślewicza zalicza się: plakaty 
m.in. kamienne niebo (1959), ilustracje do sklepów cynamonowych Bruno-
na schulza (1963), cykle fotomontaży m.in. monstra (1969). Laureat wielu 
nagród m.in.: nagroda ministra kultury i sztuki za całokształt twórczości 
w dziedzinie plakatu (1961 r.).

czasopismo ilustrowane „Ty i ja” wydawane było oficjalnie od maja 1960 
do roku 1973. Pomysłodawcami miesięcznika byli dziennikarze Teresa 

kuczyńska i Roman juryś. Pierwszym redaktorem naczelnym pisma został 
juryś, a dyrektorem artystycznym Roman cieślewicz, gwiazda polskiej 

grafiki. Pismo wyróżniało się elektryzującymi okładkami mistrzów plakatu 
(cieślewicza, Tomaszewskiego, Świerzego, Lenicy, młodożeńca) i odważną 

szatą graficzną. dla czytelniczek i czytelników – młodej inteligencji 
spragnionej nowinek z Zachodu – „Ty i ja” było oknem na świat, w którym 

regularnie pojawiały się omówienia filmów, nowinki ze świata mody 
i kultury, porady psychologiczne oraz nowości literackie. 



120. ,,Ruchome Święto’’

ilustracja do książki E. Hemingway’a 
drukowanej w czasopiśmie 
„Ty i Ja” nr 11
własna/papier, 32,2 x 23,5 x 0,01 cm
na odwrociu sygnowany l.g.: ‘cieślewicz’ 
oraz pieczęć czasopisma „Ty i ja”

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

121. ,,Ruchome święto”, 1965 r.

ilustracja do książki E. Hemingway’a 
drukowanej w czasopiśmie 
„Ty i Ja” nr 10
własna/papier, 32,3 x 23,5 x 0,01 cm
na odwrociu sygnowany p.g.: ‘Roman 
cieŚLeWicZ’ oraz pieczęć czasopisma 
„Ty i ja”.

Cena wywoławcza: 3 000 zł
estymacja: 4 000 - 6 000
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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 Młodej Sztuki
20 maja (wtorek) 2014 r., godz. 19
Wystawa obiektów 12 - 20 maja
Salon Wystawowy Marchand, Pl. Konstytucji 2, Warszawa

Bogna Palmowska, Z cyklu ‘In bloom’, Bez tytułu, 2014 r.





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.





nazwisko (ur

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 komiksu i ilustracji, 189KOM002, 15 maja 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



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.

OGŁOSZENIE.indd   1 13-12-04   15:20DESA_okladka_AKiI_01a.indd   3 2014-04-28   13:09:12



     

     

AukcjA komiksu 
i ilustrAcji
WArsZAWA 15 mAjA 2014
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Cena 19 zł (z 5% VAt)
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