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Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”
proj. Jan Sylwester Drost

Wazon „Wulkan, lata 70. XX w. (proj. 1971)
szkło sodowe, prasowane, barwione w masie, wys. 22,5 cm, śr. 11 cm
Stan bardzo dobry, drobne rysy wewnątrz
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Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”
proj. Jan Sylwester Drost

cena wywoławcza: 180 zł
estymacja:  200-250 zł
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Zestaw talerzyków deserowych “Rondo” – 5 + 1, lata 70. XX w. (proj. 1976)
różowe szkło sodowe, prasowane, barwione w masie, wymiary: talerzyk x5 – śr. 18 cm, wys. 1,5 cm, patera – śr. 24 cm, wys. 2 cm
Stan bardzo dobry, drobne rysy użytkowe

cena wywoławcza: 340 zł
estymacja:  450-550 zł
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Železný Brod, Czechy
proj. Miroslav Klinger

Wazon różowy, lata 60./70. XX w.
Szkło barwione w masie, 24x11x5 cm
Bardzo dobry, drobne rysy użytkowe
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Huta Szkła “Tarnowiec”
proj. Jerzy Słuczan-Orkusz
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Wazon “Amfora”, lata. 80. XX w.
szkło sodowe, dwuwarstwowe, barwione w masie, uwchyty bezbarwne, wys. 25 cm, śr. wlewu 8 cm, szer. 12 cm
Stan bardzo dobry, drobny uszczerbek na spodzie

cena wywoławcza: 180 zł
estymacja:  250-350 zł

cena wywoławcza: 180 zł
estymacja:  260-400 zł
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Sklo Union Heřmanova huť., Czechy
proj. Vladislav Urban 

Fioletowy wazon nr: 20048, 1962
szkło prasowane, barwione w masie, wys. 20 cm, śr. wlewu 12 cm
Stan bardzo dobry, drobne rysy, uszczerbienie przy podstawie
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Zakłady Porcelany Stołowej “Wałbrzych”
proj. Stanisław Skomiał
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Serwis kawowy “Adam” (wersja eksportowa) – 15 elementów, proj. 1965
Porcelana szkliwiona we wzór “marmurkowy”, złocenie. Wymiary: dzbanek – wys. 23 cm, szer. 20 cm; cukiernica: – wys. 10,5 
cm, śr. 8,7 cm; mlecznik – 8x9,5x6,5 cm; filiżanka x6 – wys. 7 cm, sr. 7 cm; talerzyk x6 – śr. 13,5 cm, wys. 2 cm. Każdy element 
sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: WAŁBRZYCH MADE IN POLAND
Stan bardzo dobry, miejscowe przetarcia szkliwa i złoceń na brzegach i przy uchach, na dbanku widoczny odcisk palca
w szkliwie.

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja: 900-1200 zł

cena wywoławcza: 480 zł
estymacja:  600-700 zł
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Wytwórnia Porcelany Hollóháza
Węgry

Figurka jamnika, lata 60./70. XX w.
Porcelana ręcznie malowana, dł. 12 cm, wys. 6,5 cm, sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: HOLLOHAZA
Stan bardzo dobry, drobne przetarcie malatury na łapkach
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Fabryka Porcelany “Bogucice” w Katowicach
proj. Zdana Kosicka
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Figurka “Kotek siedzący”, lata 50. XX w., proj. 1951 r.
Porcelana, dekoracja natryskowa, wybierana, 9x8x6 cm, sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: B Made in Poland, opisany 
numerem: 5022/5
Stan bardzo dobry, drobny uszczerbek szkliwa przy ogonie i na uchu

cena wywoławcza: 280 zł
estymacja:  450-550 zł

cena wywoławcza: 2800 zł
estymacja:  350-400 zł
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Wytwórnia Porcelany Zsolnay
Węgry, proj. János Török

Figurka kobiety z wazonem, lata 60. XX w.
Porcelana szkliwiona, ręcznie malowana, 16,5x14,5x4,5 cm
Stan bardzo dobry, drobny odprysk szkliwa na głowie. Figurka wg. tego projektu znajduje się w zbiorach Muzeum Sztuk 
Użytkowych w Budapeszcie.
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Wytwórnia Porcelany Hollóháza
Węgry

12

Figurka żyrafy,  lata 60./70. XX w.
Porcelana ręcznie malowana, wys. 19,5x10x4 cm, sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: HOLLOHAZA
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 320 zł
estymacja:  400-500 zł

cena wywoławcza: 1200 zł
estymacja:  1400-1800 zł



1
2

Zakłady Porcelitu Stołowego “Pruszków”
proj. Wiesława Gołajewska

Wazon “noga słonia”, lata 60. XX w.
porcelit szkliwiony, tzw. szkliwo zbiegajace, wys. 38 cm, śr. wlewu 14 cm, śr. podstawy 16,5 cm
Stan bardzo dobry
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Zakłady Porcelitu Stołowego w Pruszkowie
proj. Wiesława Gołajewska
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Wazon do ikebany, lata 60. XX w. (proj. 1963)
porcelit szkliwiony, tzw. szkliwo zbiegajace, 13x13,5x18 cm, sygn. na spodzie pieczątką Pruszków
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja:  350-500 zł

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja:  900-1000 zł
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Zakłady Porcelitu Stołowego “Pruszków”
proj. Wiesława Gołajewska

Wazon “Chlapaniec”, lata 60. XX w.
porcelit szkliwiony, tzw. szkliwo zbiegajace, wys. 44,5 cm, śr. wlewu, 13,5 cm, śr. podtsawy 11,5 c
Stan bardzo dobry
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Zakłady Porcelitu Stołowego “Pruszków”
proj. Wiesława Gołajewska
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Wazon “noga słonia”, lata 60. XX w.
porcelit szkliwiony, tzw. szkliwo zbiegajace, wys. 38 cm, śr. wlewu 14 cm, śr. podstawy 16,5 c
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja:  900-1000 zł

cena wywoławcza: 450 zł
estymacja:  900-1000 zł
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Zakład Porcelany “Chodzież”
proj. Józef Wrzesień

Serwis kawowy “Iza” (wersja eksportowa) – komplet 15 elementów, lata 60. XX w., proj. 1959 r.
Porcelit, zdobienie naszkliwne w formie tamponażu. Wymiary: dzbanek – wys. 22 cm, szer. 17 cm; cukiernica – 8,5x8x7 cm; 
mlecznik – 9x8,5x6 cm; filiżanka x6 – wys. 5,5 cm, śr. wlewu 6,5 cm, śr. podstawy 4,2 cm; talerzyk x6 – śr. 12,8 cm, wys. 2 cm. 
Każdy element sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: CHODZIEŻ MADE IN POLAND
Stan bardzo dobry, miejscowo drobne przetarcia szkliwa/złocenia19
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Jenaer Glas (Niemcy)
proj. Wilhelm Wagenfeld – Bauhaus

18

Zestaw do herbaty “Tefla” – 9 elementów, lata 50. XX w. (proj. lata 30. XX w.)
Cienkie szkło przezroczyste typu Jena Glass (borokrzemowe, odporne na wysokie temperatury), dzbanek z pokrywką i 
wyjmowanym zaparzaczem, pojemność 1,5 l – 12,5x28,5x18 cm; filiżanka x4 –wys. 4 cm, śr. 11 cm, z uchem 13,5 cm; talerzyk x4 
– wys. , 1,5 cm, śr. 17 cm. Każdy element sygn. na spodzie pieczątką: Jenerfest SAALE GLAS
Stan bardzo dobry, brak uszczerbień. Serwis wg. tego projektu znajduje się w kolekcji Metropolitam Museum w Nowym 
Jorku.

cena wywoławcza: 850 zł
estymacja:  1800-2000 zł

cena wywoławcza: 500 zł
estymacja:  900-1200 zł



1
8

Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. formy Józef Wrzesień

Wazon nr N005, lata 60./70. XX w.
porcelit szkliwiony natryskowo, wys. 25,7 cm, śr. wlewu 4,3 cm, śr. podstawy 6 cm, sygn.
na spodzie pieczęcią zakładu: Mi Mirostowice
Projekt formy powstał w Zakładach Porcelitu i Porcelany w Chodzieży. Stan bardzo dobry, drobne rysy na szkliwie
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“Ceramika Kaszubska”, Spółdzielnia Pracy
Rękodzieła Ludowego i Artystycznego “Kartuzy”
proj.  J. Kaźmierczak

20

Zestaw z karafką – 8 elementów, lata 70. XX w.
Ceramika szkliwiona, wym.: karafka z pokrywką – 21x14x11,5 cm, kieliszek x6 – wys. 4,3 cm, śr. 4 cm, taca – śr. 27,5 cm, wys. 2,3 
cm, sygn. na spodzie karafki: CERAMIKA KASZUBSKA R S.P.H. KARTUZY
Stan dobry, drobne odpryski szkliwa na karafce i dwóch kieliszkach

cena wywoławcza: 80 zł
estymacja:  140-180 zł

cena wywoławcza: 120 zł
estymacja:  150-200 zł
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Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. formy Józef Wrzesień

Wazon nr N005, lata 60./70. XX w.
porcelit, szkliwo zaciekowe, wys. 25,7 cm, śr. wlewu 4,3 cm, śr. podstawy 6 cm,
sygn.na spodzie pieczęcią zakładu:  Mi Mirostowice
Projekt formy powstał w Zakładach Porcelitu i Porcelany w Chodzieży. Stan bardzo dobry, drobne rysy na szkliwie

23
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Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. formy Józef Wrzesień

22

Wazon nr N005, lata 60./70. XX w.
porcelit szkliwiony natryskowo, wys. 25,7 cm, śr. wlewu 4,3 cm, śr. podstawy 6 cm, sygn.
na spodzie pieczęcią zakładu: Mi Mirostowice
Projekt formy powstał w Zakładach Porcelitu i Porcelany w Chodzieży. Stan bardzo dobry, drobne rysy na szkliwie

cena wywoławcza: 120 zł
estymacja:  150-200 zł

cena wywoławcza: 120 zł
estymacja: 120-200 zł
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Zakłady Porcelany Stołowej “Karolina”/ Spółdzielnia
Przemysłu Ludowego i Artystycznego “Kwiatogal”
proj. serwisu Wincenty Potacki
Serwis “Joanna” – 15 elementów, lata 60. XX w. (proj. 1956 r.)
porcelana ręcznie malowana, złocona, dzbanek z pokrywką: 18x15x11 cm + 6 filiżanek: wys. 5, śr. 6,5 cm + 6 spodków: śr. 
11,5 cm + cukiernica z pokrywką: wys. 8 cm, śr. 10,5 cm + mlecznik: 10x10x7 cm, sygn. na spodzie: Karolina (zamazane) Made in 
Poland “CEPELIA” Kwiatogal Ręcznie malowane
Stan dobry. Serwis był ręcznie dekorowany w Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego “Kwiatogal” i sprzedawany 
za pośrednictwem Cepelii – stąd zamazane sygnatury.
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1 Zakłady Porcelany “Mirostowice”
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Figurka kobiety, lata 60./70. XX w.
Porcelit szkliwiony, 27,5x7,5x9,5 cm
Stan bardzo dobry, drobne spękania szkliwa

cena wywoławcza: 240 zł
estymacja:  300-350 zł

cena wywoławcza: 600 zł
estymacja:  800-1200 zł
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Krakowski Instytut Szkła
proj. Jerzy Słuczan-Orkusz

Żófłty wazon, lata 60./70. XX w.
Szkło sodowe, barwione w masie, wys. 29 cm, śr. wlewu 13 cm, śr. podstawy 11 cm
Stan bardo dobry

27

2
3

Krakowski Instytut Szkła
proj. Jerzy Słuczan-Orkusz

26

Dzban z czerwono-pomarańczowego szkła, lata 60./70. XX w.
Szkło sodowe barwione w masie, ręcznie formowane. Wys. 36 cm, śr. podstawy 9,5 cm, ś. wlewu 6 cm
Dobry, rysa od zewnątrz (fabryczna), drobne zarysowania użytkowe

cena wywoławcza: 280 zł
estymacja:  300-400 zł

cena wywoławcza: 280 zł
estymacja: 300-400 zł
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6 Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”

Żółty dzbanek “antico”, lata 70. XX w.
pienione szkło sodowe “antico”, barwione w masie, ucho bezbarwne, 19,5x14x11 c
Stan bardzo dobry, drobne rysy
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Zakład sprzetu oświetleniowego
“Polam-Wieliczka” w Wieliczce

28

Lampa wisząca, lata 60. XX w.
szkło dwuwarstwowe żółto-białe, barwione w masie, wys. klosza 36 cm, śr. 32 cm
Stan bardzo dobry, niewielkie rysy od wewnętrznej strony klosza. Nowa oprawka i kabel – lampa w pełni sprawna.

cena wywoławcza: 380 zł
estymacja:  700-1000 zł

cena wywoławcza: 140 zł
estymacja: 200-250 zł
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Huta “Chribska”, Czechy
proj. Josef Hospodka

Wazon dwukolorowy, proj. lata 60. XX w.
szkło barwione w masie, wys. 26 cm, śr. wlewu 14 cm, śr. podstawy 6 cm
Bardzo dobry, drobne ryski na powierzchni
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Huta “Chribska”, Czechy
proj. Josef Hospodka

30

Patera “Muszla”, proj. 1964 r.
szkło barwione w masie, 17x32x21 cm, naklejka z boku: Made in Czech Republic Hand made Rubin glass
Stan idealny

cena wywoławcza: 340 zł
estymacja:  400-600 zł

cena wywoławcza: 260 zł
estymacja:  280-340 zł
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Ikea
proj. Lotta Petersen

Patera, model “Snits”, lata 90. XX w.
szkło dmuchane, barwione w masie, 10x25,5x20,5 cm
Stan bardzo dobry
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Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”
proj. Jan Sylwester Drost

32

Wazon „Optyczny”, lata 70. XX w.
szkło sodowe, prasowane, barwione w masie, 18x13x8 cm
Stan bardzo dobry, drobne rysy

cena wywoławcza: 550 zł
estymacja:  1100-1300 zł

cena wywoławcza: 180 zł
estymacja:  220-260 zł
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Zakłady Fajansu “Włocławek”
proj. Jan Sowiński

Bombonierka, lata. 60. XX w. (proj. 1960)
fajans szkliwiony, ręcznie malowany, 7x10x10 cm, sygn. na spodzie: Zakł. Fajansu WŁOCŁAWEK Hand painted Made in Poland 
5668, numer dekoracji: 5668
Stan bardzo dobry, drobne spękania szkliwa na spodzie i w środku
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Zakłady Fajansu “Włocławek”
proj. formy Elżbieta Piwek-Białoborska

34

Para talerzyków deserowych, lata 60. XX w., wzór nr 183, proj. 1957
Fajans ręcznie szkliwiony, śr. 19 cm, wys. 3 cm, sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: Zakłady Fajansu WŁOCŁAWEK Rewolucji 
1905 Hand Painted Made in PolanD
Stan idealny

cena wywoławcza: 280 zł
estymacja:  380-450 zł

cena wywoławcza: 280 zł
estymacja:  400-500 zł
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Krakowski Instytut Szkła
proj. Jerzy Słuczan-Orkusz

Kufel, lata 70. XX w.  
szkło sodowe, barwione w masie, ręcznie formowane, 15x17x12,5 cm, śr. wlewu: 10 cm
Stan bardzo dobry, rzadki, nietypowy kolor.
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Wytwórnia Porcelany Hollóháza, Węgry
proj. Márta J. Seregély

36

Figurka kobiety z misą, proj. 1960
Porcelana szkliwiona, ręcznie malowana, 18,5x7,5x8,5 cm, sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: HOLLOHAZA HUNGARY 1831 
HAND PAINTED oraz numerem: T 2/28
Stan idealny

cena wywoławcza: 220 zł
estymacja:  300-350 zł

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja:  160-200 zł
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6 Železný Brod, Czechy

Patera, lata 60-80. XX w.
Szkło neodymowe, 7x28x17 cm
Stan bardzo dobry, drobne zarysowanie od środka
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Zakłady Fajansu “Włocławek”
proj. Wincenty Potacki

38

Serwis kawowy “Carry” – komplet 15 elementów, lata 60./70. XX w.
Porcelana, kolorowa naszkliwna dekoracja w formie tamponażu. Wymiary: dzbanek – 19x22x11,5 cm; cukiernica – wys. 10 cm, 
śr. pokrywki 11 cm, śr. podstawy 5,5 cm; mlecznik – 10x13,5x8 cm; filiżanka x6 – wys. 5,5 cm, śr. wlewu 7,3 cm, śr. podstawy 3,7 
cm; talerzyk x6 – śr. 12,3 cm, wys. 1,5 cm. Każdy element sygn. na spodzie pieczęcią wytwórni: WŁOCŁAWEK PORCELANA MADE IN 
POLAND
Stan bardzo dobry, miejscowo drobne przetarcia szkliwa/złocenia

cena wywoławcza: 400 zł
estymacja:  600-800 zł

cena wywoławcza: 140 zł
estymacja:  220-300 zł
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8 Huta Szkła “Sudety”

Wazon, lata 70. XX w.
pienione szkło sodowe “antico”, barwione w masie, wys. 28,5 cm , śr. wlewu 9 cm
Drobny uszczerbek na rancie
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Wazon kobaltowy, lata 80. XX w.
szkło sodowe barwione w masie, wys. 27,5 cm, śr. wlewu 6,5 cm, śr. podstawy 8,5 cm
Stan idealny

cena wywoławcza: 80 zł
estymacja: 120-140 zł

cena wywoławcza: 380 zł
estymacja:  450-550 zł
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Huta Szkła “Tarnowiec”
proj. Jerzy Słuczan-Orkusz

Wazon “Kaganek”, lata 80. XX w.
szkło sodowe, barwione w masie, ucho bezbarwne, 14x10x8 cm
Stan idealny

43

3
9

Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”
proj. Ludwik Fiedorowicz

42

Czerwony wazonik, lata 80. XX w.
Szkło sodowe barwione w masie, wys. 17 cm, śr. wlewu 8 cm, śr. podstawy 9 cm
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  100-120 zł

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  100-120 zł
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Zakład Porcelany Stołowej “Krzysztof”
w Wałbrzychu (w latach 1957-8 pod nazwą “Wawel”)

Wazonik, 2. poł. lat 50. XX w.
Porcelana, dekoracja natryskowa, wybierana, wys. 19, śr. wlewu 7 cm, śr. podstawy 7,5 cm, sygn. na spodzie pieczątka 
wytwórni: Wawel MADE IN POLAND
Stan bardzo dobry, drobne odpryski malatury
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Zakłady Porcelany Stołowej “Ćmielów” w Ćmielowie
proj. Wincenty Potacki

44

Dzbanek z przykrywką z serwisu “Krokus”, lata 60./70. XX w.
Porcelana, dekoracja natryskowa, wybierana, 30x13x9 cm, na spodzie pieczęć z symbolem wytwórni: ĆMIELÓW MADE IN POLAND 
oraz wklęsła sygnatura: “Krokus”
Bardzo dobry, drobne rysy i przetarcia malatury

cena wywoławcza: 140 zł
estymacja:  200-250 zł

cena wywoławcza: 120 zł
estymacja:  160-220 zł
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4 Spółdzielnia “Rzut” w Toruniu

Dzban z serii “Archeo”, lata 70. XX w.
Ceramika szkliwiona, wys. 22,5 cm, śr. wlewu 12,5 cm, śr. brzuśca 23 cm, śr. podstawy 
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Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego
„Ceramika Artystyczna” w Bolesławcu
proj. Bronisław Wolanin

46

Wazon brązowy, lata 60./70. XX w.
ceramika szkliwiona, wys. 17,5 cm, śr. wlewu 10 cm, śr. podstawy 8 cm., sygn. na spodzie: BW
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  80-100 zł

cena wywoławcza: 100 zł
estymacja:  140-180 zł
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6 M. Sowiecka

Kilim w koguty, 1973 r.
Wełna, osnowa lniana, 64x41,5 cm (bez frędzli), na odwrocie materiałowa metka z podpisem: M. Sowiecka II.73 r.
Stan bardzo dobry
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Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. Adam Sadulski

48

Dzbanek do kawy “Nefryt”, lata 60. XX w.
porcelit szkliwiony, wys. z pokrywką – 18,5 cm, szer. 20 cm, sygn. na spodzie: Nefryt Mi
Stan bardzo dobry, drobne spękania szkliwa na spodzie i w środku

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  100-120 zł

cena wywoławcza: 240 zł
estymacja:  350-500 zł
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Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. Adam Sadulski

Serwis kawowy “Novi”, proj. 1969
Porcelit szkliwiony, dzbanek z pokrywką – wys. 19 cm, szer. 22 cm, śr. wlewu 6,5 cm; cukiernica – wys. 7,5, śr. 8 cm,; mlecznik 
– 11x11x7 cm; talerzyk x4 – śr. 12 cm, wys. 1,5 cm, fliżanka x5 – wys. 5,7 cm, śr. 7,2 cm
Stan bardzo dobry
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4
7

Zakłady Porcelany “Mirostowice”
proj. Adam Sadulski

50

Serwis PSP – dzbanek i 4 kubki, lata 70. XX w.
Porcelit szkliwiony, dzbanek z pokrywką – wys. 27 cm, szer. 19,5 cm, śr. wlewu 9 cm, kubek x4 – wys. 7,5 cm, śr. wlewu 6,3 cm
Stan bardzo dobry

cena wywoławcza: 140 zł
estymacja:  180-200 zł

cena wywoławcza: 360 zł
estymacja:  400-450 zł



5
0 Fabryka Porcelitu “Tułowice”

Wazon w kwiaty, lata 60/70. XX w.
Porcelit szkliwiony, ręcznie malowany, wys. 44,5 cm, śr. wlewu 8 cm, sygn. na spodzie pieczęcią z symbolem fabryki
Stan bardzo dobry, widoczne pęknięcie szkliwa z zewnętrznej strony
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4
9 Zakłady Porcelany “Mirostowice”
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Kubki “Zośka” – 6 sztuk, lata 70. XX w.
porcelit, szkliwo nakrapiane, wys.10 cm, śr. wlewu 8,5 cm śr. podstawy 6 cm, każdy sygn.
na spodzie pieczęcią wytwórci: Mi Mirostowice
Bardzo dobry

cena wywoławcza: 140 zł
estymacja: 180-200 zł

cena wywoławcza: 80 zł
estymacja:  140-200 zł



5
2

Wazon “Sękacz” pomarańczowy, lata 60./70. XX w.
szkło sodowe barwione w masie, wys. 32 cm, śr. wlewu 6 cm, śr. podstawy 8 cm
Stan bardo dobry, drobne zarysowania
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5
1 Huta Szkła Gospodarczego “Ząbkowice”
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Turkusowy świecznik nr 7004, lata 60./70. XX w.
szkło sodowe barwione w masie, wys. 20,5 cm, śr. podstawy 10 cm
Stan idealny

cena wywoławcza: 80 zł
estymacja:  120-160 zł

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  100-120 zł



5
4

Wazon “Sękacz” ciemnoniebieski, lata 60./70. XX w.
szkło sodowe barwione w masie, ręcznie formowane, wys. 26,5 cm, śr. wlewu5,5 cm, śr. podstawy 8 cm
Stan bardo dobry, drobne zarysowania
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Wazon “Sękacz” kobaltowy, lata 60./70. XX w.
Szkło sodowe barwione w masie, ręcznie formowane, wys. 32,5 cm, śr. wlewu 9 cm, śr. podstawy 8 cm
Stan bardo dobry, drobne zarysowania

cena wywoławcza: 80 zł
estymacja:  120-140 zł

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  80-100 zł



5
6

Wazon “Sękacz” jasnoniebieski, lata 60./70. XX w.
szkło sodowe barwione w masie, 26,5x10x9 cm
Drobne rysy uzytkowe
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Wazon “Sękacz” zielony, lata 60./70. XX w.
szklo barwione w masie, wys. 20 cm, śr. 5,5 cm
Bardzo dobry, drobne rysy użytkowe

cena wywoławcza: 40 zł
estymacja:  60-80 zł

cena wywoławcza: 60 zł
estymacja:  80-100 zł



5
7 Atelier Fornasetti, Włochy

60

Szklana głowa, lata 60. XX w.
Szkło prasowane, barwione w masie, 26x22x13 cm
Bardzo dobry, drobne rysy

cena wywoławcza: 180 zł
estymacja:  220-340 zł

5
8 Spółdzielnia Rytosztuka

Broszka, lata 80. XX w.
srebro, próba 800, 7,5x2,3 cm
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cena wywoławcza: 200 zł
estymacja:  300-400 zł



5
9 Zakłady Porcelany Stołowej „Lubiana”
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Serwis obiadowy “Społem” – 17 elementów, lata 70. XX w.
Porcelit szkliwiony z logo “Społem”, stal nierdzewna. Wymiary: Miseczka – wys. 6 cm, śr. 14 cm; kubek duży – wys. 5,5 cm, śr. 
9,5 cm, kubek mały – wys. 4,5 cm, r. 7 cm; filiżanka – wys. 6 cm, śr. 10 cm; filiżanka z podwójnym uchem – wys. 6,5 cm, śr. 10,5 
cm; tależ duży – wys. 3 cm, śr. 24,5 cm; talerz głęboki – wys. 4 cm, śr. 24 cm; talerz średni – wys. 2 cm, śr. 19, 5 cm, talerzyk – 
wys.1,5, śr. 17,5 cm; talerzyk –wys. 2 cm, śr. 15,5 cm; talerzyk – wys. 2 cm, śr. 14,5 cm; spodeczek x2 – wys. 1,5 cm, śr. 9 cm; nóż 
– dł. 21 cm; widelec duży – dł. 19,5 cm; widelczyk – dł. 15 cm; łyzeczka – dł. 14 cm. Każdy element sygn. na spodzie pieczęcią 
wytwórni: LUBIANA MADE IN POLAND
Bardzo dobry, ślady użytkowania

cena wywoławcza: 200 zł
estymacja:  300-350 zł
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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@GALERIAXANADU.pl lub dostarczyć 
do siedziby GALERII XANADU nie póź niej niż 4 godziny przed rozpoczęciem licytacji.

KARTA
ZLECENIA

SZANOWNY
KLIENCIE,

ZLECENIE LICYTACJI
Z LIMITEM

Zlecenie
telefoniczne

Proszę o licytacjęnastępujących pozycji:

GALERIA XANADU 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. 

W przypadku zlecenia licytacji telefonicznej prosimy 
o podanie numeru telefonu aktualnego w czasie aukcji. 
Pracownicy galerii xanadu połączą się z Państwem chwilę 
przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. GALERIA 
XANADU nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości 
wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku 
problemów z uzyskaniem połączenia z podanym numerem.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję 
wszystkie postanowienia Regulaminu Aukcji zawarte w 
niniejszym katalogu aukcyjnym. W szczególności zobowiązuję 
się do zapłacenia wylicytowanej kwoty wraz z doliczoną 
opłatą aukcyjną w ciągu 14 dni od terminu aukcji. Zgadzam się 
na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych 
przez xanadu galeria i dom aukcyjny w celach koniecznych do 
realizacji niniejszego zlecenia.

GALERIA XANADU gwarantuje poufność danych osobowych.

IMIĘ
I NAZWISKO

DOKŁADNY
ADRES

TELEFON
E-MAIL

NIP (dla firm) / 
numer dokumentu tożsamości

Data i podpis Klienta
składającego zlecenie

telefon

NR
KAT.

AUTOR /
TYTUŁ

MAKSYMALNA
OFEROWANA KWOTA

REGULAMIN
AUKCJI

Organizatorem Aukcji Sztuki Młodej jest Xanadu Galeria 
i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek z siedzibą na
alejach jerozolimskich 101 lok. 52, 02-011 warszawa
Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone 
Organizatorom przez ich właścicieli.
Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają 
zróżnicowane ceny wywoławcze. 
Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane 
przed przystąpieniem do licytacji.
Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby,
bez konieczności wpłacania vadium. Organizator aukcji 
pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny 
wylicytowanej. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego 
jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi
przed aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem 
na adres galeria@galeriaxanadu.pl lub zgłoszenie 
ich telefonicznie na numer: 503 012 889.
Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej 
uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji 
oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST 
INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji 
weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów 
licytacji.
Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji 
poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego 
zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później 
niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. 
W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony
przedstawiciel organizatorów licytacji, będąc z nimi 
w kontakcie telefonicznym w czasie trwania aukcji. 
Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę
–Aukcjonera
Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 20zł 
do kwoty 400 zł, powyżej postąpienie wynosi 50zł
Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego
uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje 
się osoba oferująca najwyższą kwotę.
W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji 

sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.
Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej 
lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa kupna – sprzedaży 
została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty 
za obiekt w ustalonym regulaminem terminie.
Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowany obiekt 
w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty licytacji. 
W przypadku braku wpłaty w w/w terminie obiekt może 
być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie 
anulowana. Możliwe formy płatności na Aukcji Sztuki Młodej 
to: płatność gotówką lub kartą w siedzibie Galerii Xanadu 
lub przelew bankowy na konto, na rachunek bankowy: 
Idea Bank, Xanadu Galeria i Dom Aukcyjny Agnieszka Gniotek, 
ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, nr. konta: 29 1950 0001 2006 
0208 6989 0002. Prawo własności przechodzi na kupującego 
w momencie dokonania pełnej wpłaty.
Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności 
oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał 
się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona
wątpliwość, co do jego autentyczności, nabywca ma prawo 
w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić zakupiony obiekt, 
a organizatorzy aukcji oddadzą całą kwotę zakupu. 
Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez 
nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami.
Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte
wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz 
zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji 
bez podawania przyczyny.
Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie
wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia
bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego 
przedmiotu.  

12.

13.

14.

15.

16.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.



kontakt:
503 012 889
570 145 770
570 145 170

galeria@
galeriaxanadu
.pl

WWW.
GALERIAXANADU
.pL

facebook.com
/galeriaxanadu

instagram.com
/xanadu_gallery

xanadu należy do:


