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1  Szafka RTV

fornir orzechowy błyszczący, nogi i listwa przy blacie politura szelakowa czarna,  
linki igielitowe żółte

wym.: 82x70,5x46 cm 

Polska, lata 60.

na zaplecku oryginalna naklejka Krakowskiej Spółdzielni Pracy Stolarzy i Bednarzy,  
Kraków, ul. Rymarska 4

Cena wywoławcza: 400 zł
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2  Szafka na dokumenTy InduSTRIal

drewno oliwkowe, blacha czarna 3 mm,

tabliczki znamionowe, 4 szufladki, szekla srebrna, blokująca otwarcie szuflad, 4 koła żeliwne odlewane

wym.: 68x53x51 cm

Cena wywoławcza: 400 zł
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3  ReflekToR fIlmowy z płynną Regulacją kąTa padanIa śwIaTła

w obudowie metalowej z wrotami do montowania filtrów, sprawny;

statyw składany, drewniany, z nogami zakończonymi bolcami do wbijania w grunt; 

wym. reflektora: 25x31x36 cm

wym. statywu: max. wysokość ramienia 158 cm, min. wys. złożonego statywu z reflektorem 140 cm, dł. kabla 460 cm

Polska, przed 1966 r.

Cena wywoławcza: 1 500 zł
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4  TaleRz ścIenny włocławek 

fajans ręcznie zdobiony reliefową techniką “kory” w kolorze zielonym i niebieskim, z tyłu dwa otwory  
do powieszenia

Polska, lata 60.

na spodzie pieczęć zakładu Włocławek 

wym.: wys. 5 cm, śr. 30,5 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
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5  RadIo lampowe Saba wIldbad 100 

pudło drewniane lakierowane, wyściółka z tkaniny obiciowej kremowej, cztery głośniki, bakelitowe dwa czarne pokrętła  
oraz kremowe klawisze regulujące

Niemcy, lata 60.

wym. 37x58x26 cm

Cena wywoławcza: 600 zł
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6  pablo pIcaSSo, colombe de la paIx 

litografia offsetowa kolorowa na papierze czerpanym z czystej bawełny Velin d'Arches 250 g, sygn. z płyty Picasso 28.12.1961, 

na odwrociu stempel “Origine garantie art.org.es” 

wym.: 38x56 cm

rysunek wykonany do oryginalnego afisza Pabla Picasso z okazji Narodowego Kongresu Ruchu na rzecz Pokoju w Issy-les-Moulinaux  
w marcu 1962 r., wydawca Galerie l'Art et la Paix, 2000 r., załączony certyfikat autentyczności

Cena wywoławcza: 500 zł
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7  STołek waRSzTaTowy I

obrotowy o regulowanej wysokości, wykonany z rurek metalowych, srebrnych; siedzisko i zaplecek czerwone, drewniane

wym.: 85,5-105x66x66 cm 

lata 50., Polska

na spodzie siedziska papierowa naklejka Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Sokołowie Podlaskim

Cena wywoławcza: 300 zł
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8  lampka na bIuRko w koloRze nIebIeSkIm

metal, okrągła niebieska podstawa, niebieski klosz z białym wnętrzem, srebrne ruchome ramię z regulowaną wysokością, plastikowe 
białe pokrętło do regulacji, kabel, sprawna, na ramieniu przetarcia

lata 70., Polska

na spodzie pieczęć zakładu i grawerunek z napisem POLAM WILKASY MADE IN POLAND, 

wym.: max. wysokość po rozłożeniu 81cm, śr. klosza 21,5 cm, śr. podstawy 17 cm, długość kabla 145 cm 

Cena wywoławcza: 150 zł
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9  STolIk lakIeRowany 

drewniany w kolorze orzech-buk, pod blatem półka na gazety

na spodzie półki naklejka papierowa zakładu MIER z Topolcan

wym.: 65x67x67 cm

Czechy, lata 60.

Cena wywoławcza: 450 zł
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10  lampa pRzemySłowa na ścIanę/SufIT 

żeliwna, czarna oprawa, klosz ze szkła hartowanego osłonięty metalowym koszem, moc 75W/250V, sprawna 

wym.: 30x16,5x16 cm, długość kabla 210 cm

Cena wywoławcza: 100 zł
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11  komIkS “SalTo śmIeRcI” z SeRII “kapITan ŻbIk”

rysunek Bogusław Polch, scenariusz Władysław Krupka

Wydawnictwo “Sport i Turystyka”, Warszawa 1982, wydanie II

wym.: 23,4x16,4 cm

Cena wywoławcza: 20 zł
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12  STolIk RTV na STelaŻu z gIęTych RuRek meTalowych SRebRnych  

dwa blaty z płyty pokrytej okleiną drewnianą w kolorze mahoniowym, pod dolnym blatem szufladka ze srebrnym uchwytem w 
kształcie kulki 

wym.: 95x74x66 cm, Polska, lata 60.

Cena wywoławcza: 600 zł
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13  góRnIcza lampka kaRbIdowa

odlew żelazny

wym.: wys. 23 cm, średnica 10,5 cm

Cena wywoławcza: 100 zł
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14  kRzeSła SkoczkI I  

2 szt., komplet krzeseł drewnianych z giętymi poręczami, w kolorze ciemnego dębu, tkanina obiciowa, welurowa współczesna, wzór  
„w pawie oczka”, w stylu materiałów z lat 60. 

wym.: 73x48x48 cm

Polska, Zamojskie Fabryki Mebli, lata 60. 

Cena wywoławcza: 800 zł
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15  paTeRa dRzewa

fajans ręcznie malowany w kolorze białym, czarnym i oliwkowym 

wym.: śr. 31,7 cm

wytwórnia Wawel, sygn. ZZ „DRZEWA”, „hand painted”, z oryginalną naklejką papierową wytwórni,  
stempel Wawel Made in Poland 

Cena wywoławcza: 400 zł
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16  TelewIzoR RadzIeckI elekTRonIka c-433d 

pudło plastikowe beżowe z ciemnobrązowym przodem, po prawej strony ekranu 4 pokrętła do regulacji obrazu i dźwięku  
oraz wysuwana szufladka z 6 guzikami do zmiany kanałów, z boku czerwony okrągły guzik włącznika, kabel zielony, 

z tyłu nalepka znamionowa z nazwą zakładu i parametrami w języku rosyjskim

wym.: 23x35x28 cm, ekran 9,8 cala, długość kabla 165 cm

Cena wywoławcza: 150 zł
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17  popIelnIczka na bReloczku z heRbem waRSzawSkIej SyRenkI oRno

srebro, pr. 925, masa 36 g, sygn. ORNO

Polska, po 1986 r.

wym.: 12x35x43 mm; dł. zawieszki 50 mm

Cena wywoławcza: 500 zł
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18  foTel nIebIeSkI Typ 366 

poręcze drewniane w kolorze jesion, obicie niebieskie współczesne

proj. Józef Chierowski, 1962 r. 

wym.: 73x61x57 cm

Cena wywoławcza: 700 zł



22

19   apaRaT foTogRafIczny alfa 2 cIemnonIebIeSkI

obudowa z plastiku i metalu, pokrętła plastikowe, plastikowa pokrywka na obiektyw, skórzane etui na pasku,  
obiektyw Emitar 45 mm f/4,5, sprawny

WZFO, proj. Krzysztof Meisner i Olgierd Rutkowski, Zakłady Artystyczno-Badawcze Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, 1964/5

wym.: 13,5x8,5x7,5 cm

Cena wywoławcza: 400 zł
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20  budzIk nakRęcany polTIk 

pomarańczowy i złoty metal, białe bakelitowe nóżki, tarcza biała z czarnymi cyframi, niesprawny

Polska, lata 60.

wym.: 7,5x6,5x4 cm

Cena wywoławcza: 40 zł
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21   kRzeSło zydel

drewno jesionowe, siedzisko dwudzielne, zaplecek trójkątny, lakier matowy

wym.: 81,5x40x44 cm

Spółdzielnia Artystów Ład w Warszawie i Kłodzku, proj. 1945 r., Władysław Wincze  
i Olgierd Szlekys, lata 60. Obiekt m.in. w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Warszawie

Cena wywoławcza: 800 zł
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22   lampa pRzemySłowa wISząca 

metalowa w kolorze szaro-brązowym, wnętrze emaliowane białe, dookoła żarówki metalowy kosz, moc 40-60W/250V,  
na kloszu pieczęć zakładu i numer seryjny, sprawna, na białej emalii obtłuczenia uzupełnione na biało w widoczny sposób 

Polska
wym.: wysokość klosza 14 cm, średnica 26,5 cm, długość kabla 150 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
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23   baRek podśwIeTlany

dwudzielny, z jedną półką szklaną i jedną drewnianą; część szklana wyściełana materiałem atłasowym pikowanym w kolorze starego 
złota, spód lustrzany, zdobienia z listwy mosiężnej, uchwyt bakelitowy 

wym.: 75x96x44 cm

Cena wywoławcza: 500 zł
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24   foTel obRoTowy 

wykonany z rurek metalowych chromowanych, nóżki zakończone pięcioma kółkami, siedzisko i zaplecek obite czarnym tworzywem 
imitującym skórę

wym.: 77x64x60 cm

Cena wywoławcza: 250 zł
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25   wazon włocławek

fajans, malowany podszkliwnie w kolorze zielonym, białym i pomarańczowym

Polska, 1960 r., Włocławek, wzór 433, proj. Wit Płażewski, na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: 26x12x12 cm

opisany w publikacji “Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60.” Barbary Banaś

Cena wywoławcza: 500 zł
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26   Szafka kaRToTeka I 

w kolorze orzechowym, cztery szufladki w typie przegródek katalogowych, czerwone nogi z pręta zbrojeniowego, uchwyty szufladek 
metalowe okrągłe srebrne, na szufladkach metalowe ramki katalogowe 

wym.: 70x36x33 cm

Cena wywoławcza: 300 zł
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27   pablo pIcaSSo, don QuIchoTTe

litografia offsetowa czarno-biała na papierze czerpanym z czystej bawełny Velin d'Arches 250 g, sygn. z płyty Picasso 10.08.1955,  
na odwrociu stempel “Origine garantie art.org.es” 

wym.: 56x38 cm

rysunek węglem wydrukowany po raz pierwszy w "Les Lettres françaises" z 18 Sierpnia 1955 w numerze specjalnym z okazji 350. 
rocznicy urodzin Cervantesa. Oryginalny rysunek znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki i Historii w Saint-Denis. Prawa autorskie zostały 
przekazane przez artystę Ruchowi Pokoju. Wydawca: Galerie l'Art et la Paix, 2000 r., załączony certyfikat autentyczności

Cena wywoławcza: 500 zł
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28   lampka w koloRze jaSnonIebIeSkIm  

typ St-16, metal, podstawa jasnoniebieska, klosz jasnoniebieski z białym wnętrzem, ramię srebrne, kabel biały, moc 250V/60W,  
na spodzie grawerunek z logiem zakładu ZAOS, mocą i napisem MADE IN POLAND, sprawna, na stopie i kloszu niewielkie  
przetarcia emalii

Polska, lata 70.

wym.: wys. 52 cm, gł. podstawy 19 cm, śr. klosza 14,5 cm, gł. klosza 17,5 cm, długość kabla 150 cm

wyprodukowana przez Zakłady Sprzętu Oświetleniowego ZAOS

Cena wywoławcza: 150 zł
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29   kompleT 4 kRzeSeł 

4 szt., z giętego drewna w kolorze wiśni z ciemnoszarym współczesnym obiciem

typ 200-190, proj. Romuald Hałas

Polska, lata 60.

wym. 77x41x45 cm

na spodzie oryginalne naklejki Goleniowskiej Fabryki Mebli, Goleniów ul. Pułaskiego 20 

Cena wywoławcza: 1 200 zł
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30   ceRamIczna głowa na SłuchawkI  

ceramika szkliwiona w kolorze białym, minimalne ślady zużycia

przedmiot służył do sklepowej prezentacji słuchawek

lata 60.

wym.: 13x20x26 cm

Cena wywoławcza: 200 zł
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31   TeRmowenTylaToR nIemIeckI albIn SpRengeR 

model Astron 2000, obudowa stalowa lakierowana proszkowo na biało, śmigło stalowe w kolorze srebrnym, pokrętła bakelitowe,  
stelaż z rurki chromowanej, rączka druciana pokryta tworzywem sztucznym, moc 220V, czterostopniowa regulacja nadmuchu  
i trzystopniowa regulacją ogrzewania, gniazdo ceramiczne, wtyczka bakelitowa, plakietka znamionowa na spodzie, sprawny

Niemcy, lata 50.

wym.: 31x27x24 cm, kabel w oplocie nylonowym 146 cm

Cena wywoławcza: 250 zł
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32   popIelnIczka gabIneTowa ĆmIelów  

porcelana, szkliwienie natryskowe w kolorze czarnym, błękitnym i złotym

Polska, 1956 r., ZPS Ćmielów, proj. Zofia Przybyszewska, na spodzie pieczęć zakładu Ćmielów. 

wym.: 5x13,5x13,5 cm

w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, opisana w publikacji “Polski New Look. Ceramika użytkowa lat 50. i 60.” Barbary Banaś.

Cena wywoławcza: 200 zł
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33   wIeSzak do pRzedpokoju z luSTRem 

konstrukcja ramowa z tarcicy oklejonej sklejką oraz białą tapetą w fioletowe prążki, lustro ze szkła ciągnionego, drewniana podstawa  
z otworem na parasole pomalowana na szaro, metalowy uchwyt na parasole, drewniana szufladka na metalowym stelażu z bakelitową 
gałką i blatem z szybki, 5 metalowych wieszaków, niklowana półka na kapelusze, metalowy uchwyt na parasole, na lustrze żółtawe zacieki

Polska, lata 70.

wym.: 186x90,5x27 cm 

wym. szufladki: 22x35,5x24 cm

z tyłu oryginalna naklejka Rejonowej Spółdzielni Pracy Wytwórczo-Usługowej Białośliwie ul. 4 Stycznia 9

Cena wywoławcza: 100 zł
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34   Szafka na dokumenTy InduSTRIal

metalowa, 3 szufladki, klucz blokujący dostęp do zawartości, blat drewniany w kolorze ciemny orzech, nóżki o regulowanej wysokości

wym.: 84,5x37x51 cm

Cena wywoławcza: 500 zł
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35   pablo pIcaSSo, caRnaVal de nIce, 1958 

litografia offsetowa kolorowa na papierze czerpanym Modigliani 270 g, sygn. z płyty Picasso 26.01.1958, na odwrociu stempel “Origine 
garantie art.org.es” 

wym.: 50x40 cm

litografia wykonana wg. projektu bonu loteryjnego narysowanego przez Pabla Picassa kolorową kredką, który po raz pierwszy ukazał się 
jako strona główna lokalnej gazety "Le Patriote du Nice" z 18 Stycznia 1958 r. z okazji Karnawału w Nicei. Wydawca: Galerie l'Art et la 
Paix, 2000 r.,  załączony certyfikat autentyczności

Cena wywoławcza: 650 zł
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36   kRzeSła SkoczkI II

2 szt., komplet krzeseł drewnianych z giętymi poręczami, w kolorze ciemnego dębu, tkanina obiciowa, welurowa współczesna,  
wzór „w pawie oczka”, w stylu materiałów z lat 60. 

wym.: 73x48x48 cm

pochodzenie: Polska, Zamojskie Fabryki Mebli, lata 60. 

Cena wywoławcza: 800 zł
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37   Szafka pod Telefon  

ciemnobrązowa, przecierana szafka z dwiema szufladkami i półką, drewno, metalowe gałki w kolorze starego złota

wym.: 70x72x41,5 cm

Cena wywoławcza: 450 zł
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38   komIkS “nocna wIzyTa” z SeRII “kapITan ŻbIk”

rysunek Bogusław Polch, scenariusz Władysław Krupka

Wydawnictwo “Sport i Turystyka”, Warszawa 1980, wydanie II

wym.: 23,8x16,6 cm

Cena wywoławcza: 20 zł
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39   lampa wojSkowa czołgowa  

produkcji radzieckiej, 12 V, 32 W, na statywie metalowym zielono-szarym o regulowanej wysokości, pasek parciany, sprawna 

wym. lampy:  śr. 21 cm, dł. 20 cm

max. wys. statywu 157 cm, wys. min. z lampą 120 cm, dł. kabla 340 cm

Cena wywoławcza: 800 zł
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40   wySokI STolIk z półką 

drewniany, z zaokrąglonymi kantami, z półką, współcześnie pomalowany na niebiesko „z przecierką”

wym.: 79x63,5x49,3 cm

Cena wywoławcza: 250 zł
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41   fIguRka pIngwIn ĆmIelów  

biała porcelana malowana naszkliwnie kolorem czarnym

Polska, po 1962 r., ZPS Ćmielów, Mieczysław Naruszewicz, proj. 1957 r.

na spodzie sygnatura numerowana oraz pieczęć zakładu Ćmielów

wym.: 9,5x6,5x4 cm

w zbiorach m.in. Muzeum Narodowego w Krakowie, opisana w publikacji “Polski New Look. Ceramika  
użytkowa lat 50. i 60.” Barbary Banaś

Cena wywoławcza: 200 zł
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42   kRzeSło obRoTowe InduSTRIal  

trójnóg metalowy o regulowanej wysokości, masywny, siedzisko od ciągnika, kolor srebrny 

wym.: 80-93x50x51 cm

Cena wywoławcza: 500 zł
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43  lampa pRzemySłowa wISząca  

Elgo typ OPH-400-001, metal w kolorze srebrnym, trzon obudowy emaliowany na szaro, klosz ze szklaną szybą osłoniętą metalowym 
koszem, moc 400W/220V 

Polska

wym.: wys. 74 cm, śr. klosza 49 cm, wys. klosza 31 cm

Cena wywoławcza: 400 zł
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44   Szafka RTV  

fornir orzechowy błyszczący, współczesna biała szklana półka oraz zaplecek z płyty w czarno-białą szachownicę, nóżki drewniane 
toczone pomalowane na biało, na bokach linki igielitowe czarne. 

Polska, lata 60.

wym.: 91x73,7x51,5 cm

na spodzie blatu oryginalna naklejka Rzemieślniczej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu “DREWNO”, Łódź, Al. Kościuszki 32

Cena wywoławcza: 550 zł
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45  pRędkoścIomIeRz od Samochodu maRkI waRSzawa   

metal, szklana szybka, cyfry i wskazówka plastikowe

Polska, po 1951 r.

wym.: śr. 13,5 cm, głębokość 11 cm

Cena wywoławcza: 75 zł
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46   Szafka kaRToTeka II  

w kolorze orzechowym, cztery szufladki, czerwone nogi z pręta zbrojeniowego, uchwyty szufladek drewniane okrągłe czarne, przetarte, 
oryginalne; na szufladkach metalowe ramki katalogowe na spodzie oryginalna naklejka: Wytwórca Pomocy Naukowych Nr 4 Kartuzy 
ul. Gdańska 41 

wym.: 70x36x33 cm

Cena wywoławcza: 300 zł
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47  komIkS “złoTy mauRITIuS” z SeRII “kapITan ŻbIk”

rysunek Bogusław Polch, scenariusz Władysław Krupka

Wydawnictwo “Sport i Turystyka”, Warszawa 1980, wydanie II

wym.: 23,2x16,4 cm

Cena wywoławcza: 20 zł
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48   STolIk Szachowy 

drewniany w kolorze orzecha z blatem intarsjowanym wzorem w

szachownicę, pod blatem półka, nóżki lekko wygięte 

wym.: 60x70x70 cm

Cena wywoławcza: 450 zł
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49  lampka na bIuRko meTalowa SRebRna Typu “gRzybek”

chromowana z szerokim kloszem na wygiętym ramieniu, okrągła podstawa z czerwonym plastikowym włącznikiem,  
na podstawie wyraźne przetarcia

Polska, lata 60.

wym.: wys. 38 cm, śr. podstawy 16 cm, śr. klosza 25,5 cm, gł. klosza 10 cm, dł. kabla 80 cm

na spodzie nalepka P.S.R. Elektryków, Warszawa ul. Ogrodowa 51

Cena wywoławcza: 200 zł
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50   SyRena alaRmowa STRaŻacka Ręczna

żeliwo malowane na kolor czerwony, drewniany uchwyt i rączka, sprawna 

wym.: 30,3x21,5x22,5 cm

Cena wywoławcza: 600 zł
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51  wazon czaRno-bIały TułowIce

ceramika, szkliwo w kolorze czarnym i białym 

Polska, lata 60.

wym.: wys. 36,5 cm, śr. wlewu 4,5 cm, śr. podstawy 9,7 cm

na spodzie złota pieczęć zakładu Tułowice

Cena wywoławcza: 150 zł
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52   pablo pIcaSSo, caRnaVal de nIce, 1951

litografia offsetowa kolorowa na papierze czerpanym Modigliani 270 g, sygn. z płyty Picasso 12.01.1951, na odwrociu stempel  
“Origine garantie art.org.es”

wym.: 50x40 cm

litografia wykonana wg. oryginalnej kalki narysowanej przez Pabla Picassa, po raz pierwszy ukazała się jako strona główna lokalnej 
gazety "Le Patriote du Nice" z 30 Stycznia 1951 z okazji Karnawału w Nicei. Wydawca Galerie l'Art et la Paix, 2000 r., załączony 
certyfikat autentyczności

Cena wywoławcza: 650 zł



56

53  lampa noŻycowa 

z metalowym kloszem, czarna, na drewnianej plakiecie przykręcanej do ściany za pomocą 4 śrub, sprawna,  
oryginalna tabliczka znamionowa 

wym.: wys. lampy 41 cm, dł. nożyc z lampą 110 cm, wym. deski 48x17 cm, dł.kabla 100 cm

Polska, 1920 r.

Cena wywoławcza: 1 700 zł



5757

54   kRzeSła paTyczakI

2 szt., obicie współczesne „wzór alfabetyczny”, podstawa drewniana, nogi toczone w kolorze orzechowym

Polska, lata 70.

wym. 83x44x54 cm

na spodzie oryginalne naklejki Słupskich Fabryk Mebli, Słupsk, ul. Bolesława Krzywoustego 8 

Cena wywoławcza: 700 zł



58

55  Ikebana włocławek 

fajans ręcznie malowany podszkliwnie w kolorze żółtym i szaro-niebieskim, brak wkładu do układania kwiatów

Polska, 1962 r., Włocławek, wzór 494, proj. Wit Płażewski, na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: 34,5x20,5x12 cm

Cena wywoławcza: 200 zł



5959

56   lampa pRzemySłowa na łańcuchu

typu ORP-400E, 

obudowa metalowa w kolorze srebrnym, klosz ze szklaną szybą ze szkła hartowanego osłoniętą metalowym koszem, moc 400W/220V

Polska, 1979 r.

wym.: wys. 65 cm, średnica klosza 52 cm, dł. łańcucha 48 cm

plakietka znamionowa Zakładów Metalowych Predom-Mesko w Skarżysku Kamiennej

Cena wywoławcza: 300 zł



60

57  pIeRścIonek oRno

srebro, pr. 3 (0,800), masa 11 g, kamień zielony, ozdobny z rodziny chalcedonów

sygn. przed 1963 r., proj. sygn. Franciszek Szymanek, ORNO (przetarcie)

wym.: 28x24 mm

Cena wywoławcza: 350 zł



6161

58   STolIk kawowy z zaokRąglonymI kanTamI

tdrewno w kolorze mahoniowym, blat kompozytowy, boki fasetowane

Odenwald, Niemcy 

wym. 50x78x78 cm

na spodzie blatu pieczęć zakładu Odenwald

Cena wywoławcza: 350 zł



62

59  Szklana paTeRa chRIbSka

niebieskie i fioletowe szkło ręcznie formowane

Czechosłowacja, lata 60.

wym.: śr. 29 cm, wys. 14 cm

Cena wywoławcza: 200 zł



6363

60   pablo pIcaSSo, don QuIchoTTe

litografia offsetowa czarno-biała na papierze czerpanym z czystej bawełny Velin d'Arches 250 g, sygn. z płyty Picasso 10.08.1955,  
na odwrociu stempel “Origine garantie art.org.es” 

wym.: 66x50 cm

rysunek węglem wydrukowany po raz pierwszy w "Les Lettres françaises" z 18 Sierpnia 1955 w numerze specjalnym z okazji 350 
rocznicy urodzin Cervantesa. Oryginalny rysunek znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuki i Historii w Saint-Denis. Prawa autorskie zostały 
przekazane przez artystę Ruchowi Pokoju. Wydawca: Galerie l'Art et la Paix, 2000 r.

Cena wywoławcza: 650 zł



64

61  Szafka dwudzIelna 

z przesuwanymi drzwiami, na nóżkach, fornir orzechowy lakierowany, jedne przesuwane drzwiczki z forniru z wklęsłymi metalowymi  
uchwytami, drugie z białej nieprzezroczystej szyby. Możliwość zamontowania półki we wnętrzu jednej części. 

Polska, lata 60.

wym.: 79x80,5x42 cm

na zaplecku oryginalna naklejka Bytomskich Fabryk Mebli, Bytom, ul. Kochanowskiego 25

Cena wywoławcza: 700 zł



6565

62   wenTylaToR STołowy zefIR 3

obudowa plastikowa biała, śmigło plastikowe, kabel i wtyczka gumowe, moc 12W, 220 V, sprawny

Polska, 1962 r.

wym.: 25x17,5x15 cm, długość kabla 170 cm

na spodzie plakietka znamionowa: Łódzkie Zakłady Radiowe

Cena wywoławcza: 100 zł



66

63  TaleRz głębokI włocławek

fajans ręcznie zdobiony reliefową techniką “kory” w kolorze pomarańczowym, niebieskim i zielonym,  
z tyłu dwa otwory do powieszenia

Polska, lata 60.

na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: wym.: wys. 4 cm, śr. 24 cm

Cena wywoławcza: 150 zł



6767

64   lampka na bIuRko czaRna 

metalowa czarna, okrągłym kloszem i stopą pokrytymi emalią groszkową błyszczącą imitującą efekt miki, czerwony plastikowy włącznik 
na stopie, ramie w postaci sprężyny, kabel biały

wym.: wys. 59,5, śr. podstawy 17 cm, śr. klosza 15 cm, dł. kabla 180 cm

Cena wywoławcza: 150 zł



68

65  foTel zIelony Typ 366 

poręcze drewniane w kolorze jesion, obicie zielone współczesne, na dolnej listwie oryginalna metalowa plakietka z numerem inwentarzowym

proj. Józef Chierowski, 1962 r.

wym.: 73x61x57 cm

Cena wywoławcza: 700 zł



6969

66   lampka na bIuRko pomaRańczowa 

metal, okrągła, pomarańczowa podstawa, pomarańczowy klosz z białym wnętrzem, srebrne ruchome ramię z regulowaną wysokością, 
plastikowe czarne pokrętło do regulacji, czerwony włącznik, kabel biały, moc 60W/220V, sprawna, delikatne przetarcia pomarańczo-
wej emalii na brzegach klosza  

Polska, Polam, lata 70.

wym.: wys. maksymalna po rozłożeniu 75,5 cm, śred. podstawy 16,5 cm, śr. klosza 19 cm, gł. klosza 18 cm, dł. kabla 240 cm

Cena wywoławcza: 150 zł



70

67  zegaR komInkowy na balanS meTRon 

typ ZK 17/b, drewno orzechowe, plastikowa otwierana szybka, plastikowe cyfry, wskazówki metalowe, z przodu zdobienia - intarsja z jasnego 
drewna, z tyłu otwierane drzwiczki do mechanizmu na metalowych zawiasach z metalową gałką, dołączony metalowy kluczyk, sprawny, bije 
półgodziny i godziny

Polska, lata 60.

Z tyłu metalowa plakietka Zakładów Maszyn Biurowych

wym.: 47,5x22,2x13x5 cm

Cena wywoławcza: 300 zł



7171

68   Tacka do zakąSek włocławek  

fajans ręcznie malowany podszkliwnie w kolorze szarym, zielonym, czarnym i brązowym

sygn. A.P., na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

Włocławek, lata 60. 

wym.: 2,5x26x12 cm

Cena wywoławcza: 50 zł



72

69  magneTofon kaSpRzak mk 125 

czarny z metalowymi elementami, dwa białe plastikowe pokrętła do regulacji, kieszeń na kasetę magnetofonową, 5 srebrnych przycisków 
do obsługi

Polska, po 1971 r.

wym.: 7x23x21 cm, dł. kabla 193 cm

Cena wywoławcza: 100 zł



7373

70   zydle bombenSTabIl  

2 szt., drewno orzechowe, siedziska z lekkim wgłębieniem, zaplecki z wycięciem

Bombenstabil, Niemcy

wym.: 79x37x45 cm

na spodzie jednego wypalony napis Bombenstabil 

Cena wywoławcza: 800 zł



74

71   lampa kolejowa na śwIecę  

metal, kolor srebrny, szklane szybki, drzwiczki na skobelek z wygrawerowanym napisem PKP

Polska

wym.: 35x19,5x19,5 cm

Cena wywoławcza: 100 zł



7575

72    luSTRo owalne   

metalowa, pleciona rama, tafla bez skaz

papierowa metka na zawieszce Spółdz. Zrzeszenie Wytwórców ART-REGION, Magazyn Sopot, Czyżewskiego 9

Polska

wym.: 49,5x34x3 cm

Cena wywoławcza: 100 zł



76

73   paRa foTelI   

2 szt., stelaż z rurek chromowanych, siedzisko i zaplecek z brązowej skóry

wym.: 81x48x51 cm, lata 70.  

Inspirowane projektem bauhausowskiego “krzesła zawieszonego” Marcela Breuera z 1926 r.

Cena wywoławcza: 500 zł



7777

74    bombonIeRa włocławek   

fajans ręcznie malowany podszkliwnie w kolorze pomarańczowo-zielonym

sygn. D. PASZKIEWICZ, na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

Włocławek, lata 60.

wym.: 12,5x25x13 cm

Cena wywoławcza: 150 zł



78

75   STołek waRSzTaTowy II  

obrotowy o regulowanej wysokości, wykonany z rurek metalowych srebrnych, siedzisko  
i zaplecek drewniane, czerwone

wym.: 85,5-105x66x66 cm

lata 50., Polska

Cena wywoławcza: 300 zł



7979

76    foTel klubowy   

obicie współczesne w beżową kratkę, nóżki toczone w kolorze brzozy z metalowymi srebrnymi okuciami 

Polska, lata 60. 

wym.: 79x63x62 cm

na spodzie oryginalna nalepka Zakładów Mebli Giętych, Radomsko, ul. 15-ego Grudnia 2

Cena wywoławcza: 650 zł



80

77   lampa pRzemySłowa SufITowa  

metalowa, seledynowa oprawa ze srebrnym, metalowy koszem, klosz ze szkła hartowanego, zawieszka na łańcuch lub sznur,  
moc 220 V/200 W

Polska, Polam Gdańsk

wym.: wys. 30 cm, śr. 21 cm

Cena wywoławcza: 100 zł



8181

78   TaleRz ścIenny włocławek  

fajans ręcznie zdobiony reliefową techniką “kory” w kolorze zielonym i niebieskim, z tyłu dwa otwory  
do powieszenia

na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: wys. 5 cm, śr. 30,5 cm

Cena wywoławcza: 200 zł



82

79   Szafka ze Szklanym czaRnym blaTem  

drewniana, orzechowa, ze szklanym czarnym blatem, na nóżkach, w górnej części szufladka z metalowym uchwytem, w dolnej para drzwiczek 
z metalowymi gałkami, okucia w kolorze starego złota 

wym.: 51,5x59x39,5 cm

Cena wywoławcza: 300 zł



8383

80   lampka na bIuRko czaRna  

metalowa z czerwonym włącznikiem, ruchome ramię, ruchomy klosz z białym wnętrzem, sprawna

wym.: wys. 45 cm, śr. klosza 14 cm, szer. podstawy 14 cm, gł. podstawy 21,5 cm, długość kabla 200 cm

Cena wywoławcza: 150 zł



84

81   podwójny wazonIk włocławek  

fajans ręcznie malowany podszkliwnie w kolorze brązowym, żółtym, zielonym i czarnym

Polska, lata 60.

na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: wys.18,5 cm, szer. 13 cm, śr. 6,5 cm

Cena wywoławcza: 100 zł



8585

81  kubkI do wIna włocławek  

4 szt., fajans ręcznie malowany podszkliwnie w kolorze pomarańczowo-zielonym

Włocławek, lata 60., na spodzie pieczęć zakładu Włocławek

wym.: wys. 7,5 cm, śr. 6,5 cm

Cena wywoławcza: 100 zł
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...........................................................................................
Imię i nazwisko

...........................................................................................
Dokładny adres

...........................................................................................
Telefon, fax, e-mail

 ..........................................................................................
NIP (dla firm), numer dokumentu tożsamości

Proszę o licytację następujących pozycji:

NR 
KAT.

AUTOR, TYTUŁ MAKSYMALNA  
OFEROWANA KWOTA

 
 

 KARTA ZLECANIA

 

 
Zlecenie licytacji z limitem
 
Pragaleria będzie reprezentować w licytacji Nabywcę do podanej 
kwoty, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą 
kwotę. 
 
Zgadzam się na podniesienie oferowanej kwoty o jedno postąpienie 
aukcyjne w przypadku wystąpienia innego zlecenia o tej samej wartości. 

Zlecenie telefoniczne
 
W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy o podanie numeru 
telefonu aktualnego w czasie aukcji. Pracownicy Pragalerii połączą 
się z Państwem chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. 
Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia 
udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem 
połączenia z podanym numerem.
 
Numer Państwa telefonu do licytacji.................................................................
 
Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję wszyst-
kie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w niniejszym katalogu 
aukcyjnym. W szczególności zobowiązuję się do zapłacenia wylicytowa-
nej kwoty wraz z doliczoną opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu 
aukcji. Zgadzam się na przechowywanie i przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Pragalerię w celach koniecznych do realizacji niniejsze-
go zlecenia

Pragaleria gwarantuje poufność danych osobowych.

............................................................................................................................
Data i podpis Klienta składającego zlecenie 

TAK NIE

Szanowni Klienci,
zachęcamy do składania pisemnych zleceń udziału w aukcji w postaci limitów stałych lub wskazania licytacji telefonicznej. 
KARTĘ ZLECANIA można przesłać do nas mailowo na adres galeria@pragaleria.pl lub dostarczyć do siedziby Pragalerii 
nie później niż 4 godziny przed rozpoczęciem licytacji.
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REGULAMIN AUKCJI

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej 
przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność Carpe Artem właści-
ciela Pragalerii, organizatora aukcji zwanego dalej Pragalerią. Zgodnie  
z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, 
bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępo-
waniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także 
jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości 
postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej 
licytacji.

3. Pragaleria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem 
katalogowym.

4. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć 
osobiście w aukcji, mogą zlecić Pragalerii występowanie w ich imieniu 
lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy 
uzgodnić z Pragalerią 4,5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

5. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka 
jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu  
10 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wywiązania się z umowy 
przez kupującego Pragaleria może naliczyć opłatę magazynową 

w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy 
sprzedaży z nabywcą.

7. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje 
po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą 
organizacyjną.

8. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysoko-
ści 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota 
wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

9. Pragaleria nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne  
i prawne zakupionych obiektów.

10. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów 
prawa polskiego.

11. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na 
aukcji dzieł winne poinformować o tym Pragalerię conajmniej 7 dni przed 
terminem aukcji.

12. Pragaleria nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak 
na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Pragaleria nie 
ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie 
transportu.






