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Prace w tym terminie można oglądać na stronie Hospicjum Kutnowskiego
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lub osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w siedzibie Hospicjum

w Kutnie , al. ZHP 8.
Oferty można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@hospicjumkutnowskie.pl

lub telefonicznie pod nr +48 796 756 184 (od 12:00 do 16:00).
Zamknięcie aukcji i jej rozstrzygnięcie nastąpi w dniu 30 kwietnia 2021 r. o godz. 15:00.



1. Krzysztof Kuszej, akryl na p³ycie HDF,
120 x 100 cm., cena wywowa³cza – 1200 z³.
Tytu³ obrazu:
„Jaki jest ¿ó³ty szeœcian w œunjacie? Kolor ¿ó³ty
pojawiaj¹cy siê w umyœle nie przyci¹ga mocniej
uwagi, ani nie jest mniej wa¿ny od kszta³tu. Nie
jest postrzegany jako kolor, choæ w polu widze-
nia posiada odró¿niaj¹c¹ go od innych bodŸców
cechê. Cecha ta nie posiada jednak w³aœciwoœci
ró¿nicuj¹cej. ¯ó³ty szeœcian posiada ¿ó³ty kolor,
ale wartoœæ tego koloru pozostaje ukryta. Odbie-
rany jest w umyœle jako bodziec, do którego nie
zosta³a przypisana ¿adna etykieta. Kolor nie
posiada formy - desygnat nie posiada koloru,
chocia¿ emanuje ¿ó³tym kolorem. Podobnie jest
z kszta³tem. Kszta³t nie posiada formy - desy-
gnat nie posiada kszta³tu, chocia¿ jest widziany
szeœcianem. W œunjacie ¿ó³ty szeœcian nie jest
¿ó³ty i nie jest szeœcianem, chocia¿ jest ¿ó³ty
i jest szeœcianem.”

Inspiracj¹ do powstania obrazów jest rzeczywi-
stoœæ Pustki. Ale równie¿ proces zmiany œwiado-
moœci zainicjowany i podtrzymywany przez
medytacjê. Tam, gdzie dalej nie mo¿e ju¿ dotrzeæ
psychologia, tam gdzie nie siêga ju¿ psychotera-
pia, tam dociera medytacja. W swojej pracy
u¿ywam buddyjskich metod zmiany œwiadomo-
œci, pos³uguj¹c siê technikami wielu wschodnich
szkó³. Doœwiadczenia te wykorzystujê w malar-
stwie, staraj¹c siê prze³o¿yæ na obraz kolejne
etapy rozwoju. Próbujê pokazaæ z³o¿onoœæ i
jednoczeœnie prostotê, fundamentaln¹ osobli-
woœæ stanów wy¿szej œwiadomoœci. Wyj¹tko-
woœæ doœwiadczenia przebywania w absolutnej
Pustce, bez ego, w stanie czystego umys³u.
Umys³u pozbawionego wszystkich zak³óceñ jakie
gromadz¹ siê w ci¹gu ca³ego ¿ycia: przyzwycza-
jeñ, pogl¹dów, myœli, uczuæ, nauki i wiedzy,
przesz³oœci i przysz³oœci. Œwiadomoœæ ta stwarza
now¹ perspektywê widzenia rzeczywistoœci.
Rzeczywistoœæ Pustki, która w codziennym ¿yciu
nie jest dostêpna konwencjonalnej percepcji. To
prawdziwa natura otaczaj¹cych nas zjawisk.
Tytu³ ka¿dego obrazu jest jednoczeœnie komen-
tarzem. Komentarze dope³niaj¹ obraz tworz¹c
z nim ca³oœæ. Malarstwo, operuj¹c jêzykiem
symboli, posiada w³aœciwe mu ograniczenia.
Zupe³nie innego rodzaju ograniczenia posiada
jêzyk literacki. Po³¹czenie tych dwóch œrodków
wyrazu stwarza szansê wykreowania pe³niejsze-
go i kompletnego komunikatu



2. Piotr Król, „Portret starca” olej na p³ótnie,
2010, 46x36 cm, cena wywo³awcza – 700 z³.

Piotr Król urodzi³ siê w 1973 roku w £odzi.
Studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych w £odzi
(1993-1999). Dyplom z zakresu: malarstwa w
pracowni prof. Ryszarda Hungera, rysunku w
pracowni prof. Jacka Nowotarskiego, drzeworytu
w pracowni prof. Andrzeja Bartczaka, obroni³
z wynikiem bardzo dobrym. W 1999 r. zosta³
laureatem Konkursu im. W³. Strzemiñskiego
i otrzyma³ Medal Towarzystwa Przyjació³ Sztuk
Piêknych za cykl drzeworytów.
Po ukoñczeniu studiów zajmowa³ siê grafik¹
reklamow¹, projektowaniem ilustracji do czaso-
pism oraz ksi¹¿ek dla dzieci.W 2006 roku zosta³
zwyciêzc¹ miêdzynarodowego konkursu „Artysta
i jego Dzie³o” organizowanego przez „Contem-
porary Painting” – jego obraz ,,Sprzedawca
balonów” zdoby³ I miejsce. W 2007 roku by³
stypendyst¹ szko³y fresku w Treglio prowadzonej
przez jednego z najwybitniejszych w³oskich
malarzy Vico Calabro. W 2008 roku jego obraz
„Œmieræ na Krzy¿u” by³ obrazem wizerunkowym
wystawy drogi krzy¿owej w Bazylice Matki
Boskiej w Guadelupe. Mieszka i pracuje
w £odzi. Od 2010 roku prowadzi swoj¹ Szko³ê
Rysunku i Malarstwa. Jego prace znajduj¹ siê
w kolekcjach na ca³ym œwiecie.



3. Kronika Feliksa Topolskiego, druk limitowany
(dwustronny), powsta³y w Londynie w Oficynie
Poetów i Malarzy Krystyny i Czes³awa
Bednarskich, najprawdopodobniej z 1958 r.,
58 x 45,5 cm,
cena wywo³awcza – 350 z³.

4. Wydruki 12 portretów autorstwa Feliksa
Topolskiego, pochodz¹ce z teki wydanej
w 100 egz. w 1999 r., format A-3 (420 x
297mm), szary papier 200 g.:
– Mahatma Ghandi
– lord Bertrand Russel
– Pablo Picasso
– Artur Rubinstein
– Richard Nixon
– Graham Greene
– Marcin Luther King
– Antoni S³onimski
– George Bernard Shaw
– Dwight David Eisenhower
– Bob Dylan
– sir Winston Churchil

cena wywo³awcza za komplet – 100 z³.



Feliks Topolski (1907-1989). Kszta³ci³ siê w warszawskiej
Szkole Sztuk Piêknych u Tadeusza Pruszkowskiego,
nale¿a³ do grupy Lo¿a Wolnomalarska. W 1935 roku
redakcja „Wiadomoœci Literackich”, gdzie pracowa³ jako
rysownik, wys³a³a go do Londynu na obchody jubile-
uszu koronacji króla Jerzego V. W Londynie pozosta³.
Pracowa³ tam jako korespondent. W 1938 roku George
Bernard Shaw poprosi³ Topolskiego o zilustrowanie no-
wej edycji swoich ksi¹¿ek – uwa¿a³ go za „niezwyk³ego
rysownika, byæ mo¿e najwiêkszego impresjonistê bieli
i czerni”. Rok póŸniej ukaza³a siê sztuka Shawa „In Good
King Charles's Golden Days” z ilustracjami Topolskiego,
co przynios³o polskiemu artyœcie ogromn¹ popularnoœæ
i uznanie wœród szerokiej publicznoœci angielskiej.
Po wybuchu wojny w trakcie Bitwy o Angliê przebywa³
w Londynie, dokumentuj¹c wojenne zmagania. Zosta³
ranny w 1942 roku. By³ obecny niemal wszêdzie tam,
gdzie coœ siê dzia³o. Na zlecenie „Illustrated London
News” podró¿owa³ do Egiptu, Syrii, Palestyny, Indii, Chin,
Birmy. Bra³ udzia³ w konwoju do Archangielska, dotar³ te¿ do Kujbyszewa. Towarzyszy³ II Korpusowi
Polskiemu dokumentuj¹c wkroczenie aliantów do Rzymu, by³ przy wyzwoleniu obozu koncentracyj-
nego Bergen-Belsen i obserwowa³ proces norymberski, w trakcie którego wykona³ portrety nazistów
zasiadaj¹cych na ³awie oskar¿onych. Z ka¿dego miejsca przesy³a³ swoim odbiorcom obrazy pobu-
dzaj¹ce wyobraŸniê. W uznaniu dla talentu Feliksa Topolskiego uczyniono cz³onkiem Brytyjskiej
Akademii Królewskiej.
Ca³y czas podró¿owa³ po œwiecie, by³ wszêdzie tam, gdzie rodzi³y siê konflikty spo³eczne, wybucha³y
wojny. W Indiach ilustrowa³ ostatnie dni angielskich rz¹dów. Na zaproszenie Pandita Nehru, pierwszego
premiera niepodleg³ego pañstwa namalowa³ mural „The East”. Jego obraz „Zabójstwo Mahatmy
Gandhiego”, wykonany na zamówienie maharad¿y Jodhpuru, nadal zdobi wnêtrze pa³acu prezy-
denckiego w New Delhi. Artysta by³ œwiadkiem niepodleg³oœciowych walk w Malezji i Indochinach,
odwiedzi³ USA, a po powrocie do Anglii namalowa³ wielki mural „The Cavalcade of Commonwealth”,
zamówiony na The Festival of Britain w 1951 roku.
Jego mecenasem i przyjacielem by³ ksi¹¿ê Filip, który kupowa³ dzie³a artysty. Zamówi³ m.in. ogromne
malowid³o œcienne, przedstawiaj¹ce koronacjê królowej El¿biety II (dzie³o znajduje siê w tzw. Lower
Corridor w Pa³acu Buckingham). Praca sk³ada siê z czternastu czêœci, ka¿da ponad metrowej wyso-
koœci. Ca³oœæ mierzy niemal trzydzieœci metrów d³ugoœci i jest najd³u¿szym dzie³em w królewskiej
kolekcji. Topolski – jako niemal nadworny artysta Pa³acu – czêsto portretowa³ lordów i cz³onków
brytyjskiej rodziny królewskiej.
W latach 1953-1979, z pomoc¹ w³aœcicieli Oficyny Poetów i Malarzy Krystyny i Czes³awa Bednarczyków,
wydawa³ dwutygodnik „Kroniki Topolskiego” („Topolski’s Chronicle”). Nak³ad czasopisma oscylowa³
wokó³ 2 tysiêcy egzemplarzy. Pismo przedstawia³o bie¿¹ce wydarzenia polityczne, spo³eczne i kultu-
ralne. Uwieczni³ w nim ponad sto osobistoœci kultury, sztuki i polityki. „Kronikê”, któr¹ przygotowywa³
dla ponad dwóch tysiêcy prenumeratorów, w³asnorêcznie drukowa³ metod¹ litograficzn¹ na du¿ych
arkuszach taniego papieru. Publikacja zyska³a wielk¹ popularnoœæ jako artystyczny zapis obejmuj¹cy
niemal trzydzieœci lat historii œwiata. Na „Kronikê” z³o¿y³o siê w sumie trzy tysi¹ce rysunków. By³a
prezentowana w Nowym Jorku, Moskwie, Kolonii, Hamburgu, Tel Awiwie, Stanach Zjednoczonych,
Polsce, W³oszech, Danii i w Szwajcarii. Topolski by³ akredytowanym malarzem podczas koronacji
królowej El¿biety II (2 czerwca 1953). Jego obraz „Zabójstwo Mahatmy Gandhiego”, wykonany na
zamówienie maharad¿y Jodhpuru, nadal zdobi wnêtrze pa³acu prezydenckiego w Nowym Delhi.
Malowa³ równie¿ murale. Dzie³em ¿ycia (jak to sam okreœla³) jest „Memoir of the 20th Century”
(„Pamiêtnik XX wieku”), który mo¿na podziwiaæ w Londynie pod arkadami Hungerford Bridge. Jest to
zapis najwa¿niejszych wydarzeñ ubieg³ego stulecia o d³ugoœci 200 metrów!
Feliks Topolski zmar³ 24 sierpnia 1989 w Londynie. Pochowany zosta³ na Highgate Cemetery, na
Wzgórzu Or³a Bia³ego w pó³nocnym Londynie.



5. Joanna Kowalczewska, „Jaszczurka”,
rysunek wêglem na kartonie, 35 x 50 cm.,
cena wywo³awcza – 150 z³.

Joanna Kowalczewska (1965-2020) by³a autody-
dakt¹, z zawodu lekarzem pediatr¹. Najwiêkszy
artystyczny sukces Joanny to  umieszczenie jej
obrazu olejnego „Ostatnia wieczerza”
w zbiorach Muzeum Bazyliki Santa Maria de
Guadelupe w Mexico City.
Artystka bra³a udzia³ w wystawach "Wspó³cze-
sna sztuka polska” – m.in. w Sztokholmie,
Wilnie, Damaszku i Hawanie. Oprócz malarstwa
interesowa³a siê równie¿ freskiem. Tej sztuki
uczy³a siê w Treglio we W³oszech, pod kierun-
kiem Vico Calabro. Freski Joanny znajduj¹ siê
m.in. w Akademii Sztuk Piêknych w San Luis
Potosi w Meksyku, w Treglio, a tak¿e w Labiryn-
cie Fresku im. Vico Calabro w Mariampolu
w Polsce. Jej obrazy znajduj¹ siê w zbiorach
m.in.  Nogueira da Silva Museum w Portugalii,
Narodowej Galerii Sztuki w Erywaniu, Muzeum
Augusta Strindberga w Sztokholmie, w³oskiego
muzeum obrazów na deskach w Bon Tajer we
W³oszech, a tak¿e zdobi¹ kolekcje m.in. Chrisa
Bottiego, Jose Miguel Carreoli, Dariusza Sta-
chury. Wystawy indywidualne mia³a m.in.
w Norwegii, we W³oszech, na Litwie, a tak¿e
w presti¿owym International Museum of Art
w El Paso (Stany Zjednoczone).

6. Karolina Kowalczewska, „Odwrócona”,
rysunek na papierze, 42 x 29,7 cm.
cena wywo³awcza – 150 z³.

Absolwentka Akademii Muzycznej w Katowicach
oraz Wydzia³u Artystycznego (kierunek Muzyka
rozrywkowa) Uniwersytetu Œl¹skiego. Znana
przede wszystkim jako kompozytorka i pianistka.
Urodzona w 1990 r.



7. American Football, 6 cyfrowych prac poœwiêconych najpopularniejszej dyscyplinie spor-
tu w Stanach Zjednoczonych, format 42 x 30 cm., cena wyw. za komplet – 200 z³.



8. Iwan Kulik, nawi¹zanie do „Mistrza
i Ma³gorzaty” Michai³a Bu³hakowa, gwasz
na kartonie, 100 x 73 cm,
cena wywo³awcza – 1150 z³.

Urodzi³ siê w 1959 r. we wsi Leszcziwka
w centralnej Ukrainie. W 1979 r. rozpocz¹³
studia na Wydziale Pedagogicznym (kierunek
wychowanie plastyczne) na uniwersytecie
w Dniepropietrowsku, a w 1983 r. przeniós³ siê
do Instytutu Sztuk U¿ytkowych w Charkowie,
gdzie studiowa³ najpierw architekturê wnêtrz,
a potem malarstwo monumentalne. Pocz¹tkowo
zajmowa³ siê sztuk¹ monumentaln¹ w ró¿nych
jej aspektach – tworzy³ freski, mozaiki, witra¿e
i monumentalne obrazy œcienne. Z czasem
poszerzy³ swoje zainteresowania o nowe formy
– m.in. rzeŸbê.
Ca³y czas powstawa³y te¿ obrazy olejne.
Prze³omem w jego twórczoœci by³o spotkanie
z diaspor¹ ormiañsk¹, a szczególnie z twórczo-
œci¹ Akopa Akopiana i z samym artyst¹.
W paŸdzierniku 1990 roku przyjecha³ do Polski
i osiedli³ siê pocz¹tkowo w Warszawie. Od tego
czasu dominuj¹c¹ czêœæ jego twórczoœci stano-
wi¹ obrazy olejne i gwasze, które czêsto ³¹cz¹
siê w cykle tematyczne. Najwa¿niejsze z nich to
cykle inspirowane wielkimi postaciami historii
i sztuki (Joanna D`Arc, Toulouse-Lautrec, Van
Gogh, Napoleon, Don Kichot), nastrojem miejsc
(pracownie krawieckie, sceny z ¿ycia ulicznych
muzykantów, Odessa, rybacy), portrety
wybitnych postaci wspó³czesnych (Jan Pawe³ II,
Roman Polañski). Swoistym wk³adem polskim
w twórczoœæ Iwana Kulika jest postaæ Stañczyka,
któremu poœwiêci³ du¿¹ czêœæ swoich obrazów.
Pobyt  w Kazimierzu Dolnym zainspirowa³ go do
namalowania szeregu obrazów o tematyce
¿ydowskiej. Zosta³y one bardzo dobrze odebrane
przez tê spo³ecznoœæ. Jeden  nich  znajduje siê
w prywatnych zbiorach premiera Szarona.
Iwan Kulik zosta³ zaproszony przez w³osk¹
winnicê w Cormons do namalowania obrazu
zdobi¹cego etykietê „Wina Pokoju”. Jest to
szczególny zaszczyt oferowany ka¿dego roku
tylko najwybitniejszym artystom. Projekty ety-
kiet tworzyli m.in. Vico Calabro, Igor Mitoraj,
Yoko Ono. Kulik jest jedynym ¿yj¹cym w Europie
wschodniej artyst¹, który dostapi³ tego zaszczytu.



9. Gennadyi Pisarev, impresje na temat
teorii strun i sta³ej kosmologicznej, wypalana
glina, wys. 25,5 cm,
cena wywo³awcza – 100 z³.

Ukraiñski artysta, urodzi³ siê w 1959 r. w £ugañ-
sku, studia w Instytucie Sztuki im. Kharkova na
wydziale dekoratorskim ukoñczy³ w 1989 r. Jest
twórc¹ wyj¹tkowo wszechstronnym – z powo-
dzeniem uprawia malarstwo, grafikê, mozaikê,
malarstwo na szkle, ceramikê, rzeŸbê dekora-
cyjn¹, projektuje meble wykonane z metalu oraz
krajobrazy. Zajmuje siê równie¿ niezwykle
trudn¹ technik¹ grafiki komputerowej.
Twórczoœæ jest dla mnie sposobem istnienia
w tym œwiecie i pojmowania nas, ludzi. Postrze-
gam œwiat nieharmonijnie
i fragmentarycznie, dlatego moj¹ twórczoœæ
i malarstwo mo¿na scharakteryzowaæ jako
abstrakcyjne i metafizyczne. Œwiat z jego kata-
klizmami i paradoksami ma wiele twarzy
i ukazanie go w ca³ej jego okaza³oœci i g³êbi jest
prawdopodobnie niemo¿liwe. Malujê obrazy
jako oddzielne fragmenty, ukazuj¹c mój stosu-
nek i postrzeganie œwiata poœrednio, poprzez
sztukê. Moje malarstwo jest odbiciem moich
wewnêtrznych prze¿yæ, pogl¹dów. Obrazy
w mojej twórczoœci s¹ rezultatem emocji
i  skojarzeñ niezwi¹zanych z tym, co widzê
wokó³, z otaczaj¹c¹ mnie teraŸniejszoœci¹.

10. Henryk Adamczyk, „Boruta”, rzeŸba
w drewnie,wys. 25 cm,
cena wywo³awcza – 150 z³.

Urodzi³ siê w 1951 roku w £êczycy, rzeŸbi od
1970 roku. Wykonuje rzeŸbê sakraln¹, ludow¹,
nieprofesjonaln¹. •ród³em inspiracji jest dla
niego cz³owiek, jego praca i los jaki mu pisze
¿ycie, s¹ to rzeŸby ¿ebraków, ludzi – wêdrow-
ców.



11., 12., 13.. Vico Calabro – rysunki na papierze
w czarnej drewnianej ramce, 25 x 16 cm.
cena wywo³awcza ka¿dego rysunku– 200 z³.;

Vico Calabro jest w³oskim malarzem, uznanym
za najwybitniejszego wspó³czesnego twórcê
fresków na œwiecie. Zajmuje siê te¿ grafik¹ –
szczególnie litografi¹ – a tak¿e malarstwem
olejnym i rysunkiem.
Urodzi³ siê w Agordo (ko³o Belluno) w 1938 r.
Od 24 lat wspó³pracuje z najbardziej presti¿ow¹
drukarni¹ grafik w Europie – z Busato w Vicen-
zy. W 1969 roku tworzy³ tam wspólnie z litogra-
fami amerykañskimi prezentuj¹cymi swoje
dzie³a na XXXV Biennale Sztuki w Wenecji.
W 1992 roku rozpocz¹³ nauczanie sztuki fresku
przy Centrum Europejskim S. Servolo w Wene-
cji. Efektem tej pracy jest stworzenie przez Vica
Calabro szkól fresków w 16 krajach. W 1987
roku zosta³ laureatem niezwykle presti¿owej
Nagrody Stulecia czasopisma „Gazzettino”.
W 1991 roku bra³ udzia³ w pracach komisji
w³osko-japoñskiej przy badaniu fresków
w kaplicy Scrovegni w Padwie, na zlecenie
uniwersytetów Toyama i Kanazawa. W 1996
roku zosta³ cz³onkiem w³osko-japoñskiej komisji
do badania fresków Giotta w Asy¿u. Tokijska
telewizja NHK zrealizowa³a film z udzia³em Vica
na temat techniki tworzenia fresku. Piwnica
producentów win z Cormos zamówi³a u Vica
Calabro etykietê do „Wina Pokoju” wysy³anego
g³owom pañstw na ca³ym œwiecie.
Jego prace znajduj¹ siê w muzeach narodo-
wych na wszystkich kontynentach. Dzie³a Vica
Calabro zakupi³y tak presti¿owe oœrodki, jak
m.in. Metropolitan Museum of Art w Nowym
Jorku, Collections Departament of the New
York Public Library, Muzeum im. Puszkina w
Moskwie, wiêkszoœæ muzeów w³oskich. Na
temat twórczoœci artysty ukaza³y siê na œwiecie
liczne publikacje ksi¹¿kowe.



14-15. Joanna Aninowska:
– „Wenecja”, akwaforta, akwatinta,
16,6x15,4 cm., cena wywo³awcza – 300 z³.
– „Pary¿”, akwaforta, akwatinta,
16,6x15,2 cm, cena wywo³awcza – 300 z³.;
obie prace w passepartout 40x40 cm

Studia na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii
Sztuk Piêknych im. W³adys³awa Strzemiñskiego
w £odzi. Dyplom w 2013 roku w Pracowni
Technik Wklês³odrukowych pod kierunkiem
prof. Krzysztofa Wawrzyniaka. Artystka jest
obecnie doktorantk¹ sztuki, w Pracowni Technik
Wklêslodrukowych, pod kierunkiem
dr hab. Alicji Habisiak-Matczak.
Artystka maluje intuicyjnie, instynktownie,
pos³uguj¹c siê bogat¹ gam¹ kolorystyczn¹.
Najczêœciej podejmowan¹ tematyk¹ s¹ motywy
dzieci lub osób starszych, które oddaje
w spontaniczny, niekiedy impresyjny sposób,
wzbogacony g³êbi¹ portretu psychologicznego.
Portrety i sceny rodzajowe Aninowskiej
potwierdzaj¹ jej ogromn¹ wra¿liwoœæ na barwê,
du¿¹ ³atwoœæ operowania œwiat³em, a tak¿e
umiejêtnoœæ obserwacji osób z najbli¿szego
otoczenia.
Autorka tworzy malarstwo olejne, akwarelowe,
rysunki pastelem suchym, wêglem lub sepi¹
oraz grafikê warsztatow¹. Tematem jej obrazów
s¹ równie¿ martwe natury. Jest tak¿e autork¹
ok³adek do ksi¹¿ek.
W 2012 r. artystka zdoby³a II Nagrodê
w 6. Konkursie na Ma³¹ Formê Graficzn¹ dla
studentów ³ódzkiej Akademii Sztuk Piêknych
w ³ódzkiej Galerii Amcor Rentsch, a w 2013 roku
zosta³a wyró¿niona Nagrod¹ Miêdzynarodowego
Centrum Grafiki Artystycznej KAUS w Urbino
(W³ochy) w XXX Konkursie im.
W³. Strzemiñskiego – Sztuki Piêkne.
Artystka mieszka i tworzy w £êczycy.

Foto: Joanna Jankowska



16-17. Henryk Tomaszewski, numerowane
(powsta³o po 5 egz.) i sygnowane grafiki
offsetowe z oryginalnych rysunków
cena wywo³awcza ka¿dej – 100 z³.

Andrzej Tomaszewski urodzi³ siê w 1966r.
w Koninie. Œwiadom¹ i systematyczn¹ twórczoœæ
rozpocz¹³ w 1990 roku. Od wielu lat jest
cz³onkiem Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków
- Polska Sztuka U¿ytkowa w Poznaniu.
Jest surrealist¹, g³ównym motywem jego prac
jest cz³owiek, postaæ ludzka przetworzona
w bardzo specyficzny sposób. Artysta w swoich
pracach pokazuje emocje, popêdy, samotnoœæ
itp., z którymi ludzkoœæ boryka siê od wieków.
Od lat bierze udzia³ w wystawach indywidual-
nych i zbiorowych. W latach 90-tych ubieg³ego
stulecia wspó³pracowa³ z pismami "Szpilki"
i "Fantastyka". Prace Andrzeja Tomaszewskiego
sprzedawane s¹ na aukcjach w najwiêkszych
Domach Aukcyjnych m. in. w Desa Unicum,
Rempex i Ostoya.

18. Kolekcjonerska gratka dla mi³oœników
historii  Kutna – 2 medale:
– Dr Antoni Troczewski (1862-1928) - lekarz
zwi¹zany z Kutnem
– W 120 rocznicê pobytu Rz¹du Narodowego
w Kutnie – 22-25.01.1863 r.
cena wywo³awcza (za oba) – 150 z³.



19. Medal pami¹tkowy Fundacji ARKADIA im. Henryka P³óciennika dzia³aj¹cej w latach
2007-2012. Œrednica: 6,6 cm.
Medal wybity w 51 egz.. Otrzymali go m.in.: Wojciech Siemion, Wies³aw Ochman,
prof. Jan Krysiñski, Diego Monroy Ponce – prze³o¿ony Bazyliki Matki Boskiej z Guadelupe
w Mexico City.
Cena wywo³awcza: 250 z³.

20. Album „P³óciennik”, w którym publiko-
wane s¹ linoryty i autocynkografie, jakie
zmar³y w ubieg³ym roku Artysta wykona³ do
roku 2012, czyli praktycznie zobrazowana
jest tu ca³a twórczoœæ Henryka P³óciennika
w tej dziedzinie. Album jest sygnowany
przez Artystê. Wydany zosta³ w nak³adzie
200 egz. i nigdy nie by³ dostepny w ksiêgar-
niach.
Format A-4, objêtoœæ 430 stron.
Cena wywo³awcza: 250 z³.



21-22. Raul Gope
– „Laura”, rysunek na tekturze. 44 x 57 cm.,
cena wywo³awcza 150 z³.

– „£ódzka Manufaktura z lataj¹cymi
krowami”, technika mieszana na kartonie,
29,7 x 42 cm.
cena wywo³awcza – 300 z³.

Raul Gope urodzi³ siê w Meksyku w 1975 roku.
Od 2006 roku mieszka i tworzy w Polsce.
Specjalizuje siê w malarskie olejnym, technice
akrylowej i rysunku, wykonuje tak¿e freski i
murale.
Czêsto znakiem rozpoznawczym jego obrazów
sa krowy, które posiadaja „dar latania”. Na
swoich ma³ych skrzyd³ach odbywaj¹ podró¿e po
ca³ym œwiecie.    Artysta maluje tak¿e portrety,
akty, martw¹ naturê i architekturê. Znane na
ca³ym œwiecie s¹ stylizowane portrety Fridy
Kahlo, ukazuj¹ce j¹ we wspó³czesnym œwiecie.
Jego prace prezentowane by³y m. in. w Meksy-
ku, Polsce, Austrii, Bu³garii i Kazachztanie.
Obrazy Raula znajduj¹ siê w kolekcjach muse-
ów miejskich i prywatnych w kilku krajach.



23. Sylwester Piêdziejewski  „Przeœwity”,
akryl na p³ótnie. 80 x 70 cm.,
cena wywo³awcza 550 z³.

Dr hab. Sylwester Piêdziejewski urodzi³ siê
w 1966 r. Studiowa³ w Akademii Sztuk Piêknych
w Warszawie na Wydziale Malarstwa.

Dyplom z wyró¿nieniem uzyska³ w pracowni
prof. Rajmunda Ziemskiego, aneks z malarstwa
œciennego u prof. Edwarda Tarkowskiego.
Obecnie prowadzi pracowniê Technologii
i Technik Malarstwa Œciennego warszawskiej
ASP. Zajmuje siê malarstwem sztalugowym,
akwarel¹ i rysunkiem. Wykonuje wiele dzia³añ
z zakresu malarstwa œciennego i rekonstrukcji
polichromii.



24. Pi³ka siatkowa podpisana przez
Ma³gorzatê Niemczyk – mistrzyniê Europy
w siatkówce w 2003 roku.
cena wywo³awcza – 200 z³.

Gra³a pocz¹tkowo w klubach ³ódzkich, nastêp-
nie w Chemiku Police i Augusto Kalisz. By³a te¿
zawodniczk¹ klubów w³oskich, rosyjskich i
tureckich. Od 2007 do 2010 gra³a dla KS Orga-
nika Budowlani £ódŸ, po czym zakoñczy³a
karierê sportow¹. W reprezentacji Polski roze-
gra³a ³¹cznie 244 mecze w latach 1989–2006.
By³a komentatorem sportowym, pracuj¹c dla
Eurosportu, TVP i Polsatu. W wyborach w 2010
uzyska³a mandat radnej sejmiku ³ódzkiego z
listy Platformy Obywatelskiej. W wyborach
parlamentarnych w 2011 zosta³a wybrana do
Sejmu VII kadencji z listy PO. W 2015 zosta³a
cz³onkini¹ honorowego komitetu poparcia
Bronis³awa Komorowskiego przed wyborami
prezydenckimi.
W wyborach w 2015 zosta³a ponownie wybrana
do Sejmu, otrzymuj¹c 17 741 g³osów. W 2019 z
powodzeniem ubiega³a siê o poselsk¹ reelekcjê
z ramienia Koalicji Obywatelskiej, otrzymuj¹c 13
421 g³osów.
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