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Wojciech Fangor  

(1922-2015)

Malarz, grafik, plakacista, rzeźbiarz, 
autor wielu projektów architektonicz-
no-urbanistycznych i scenografii. 
Jeden z ostatnich „wielkich mistrzów” 
XX wieku. Debiutujący tuż po II wojnie 
światowej, często zmieniał styl – two-
rzył malarstwo zarówno figuratywne, 
jak i abstrakcyjne. Jego plakat z 1953 

roku uznawany jest za przełomowy w dziejach Polskiej Szkoły Plakatu. 
W  1958 roku stworzył pierwszą w  sztuce światowej instalację prze-
strzenną. Na początku lat 60. XX w. zasłynął pulsującym malarstwem – 
abstrakcyjnymi obrazami, dającymi wrażenie ruchu. Jego eksperymenty 
malarskie były prekursorskie nie tylko w polskiej, ale i w światowej sztuce. 

W latach okupacji studiował prywatnie u prof. T. Pruszkowskiego, potem 
prof. F. S. Kowarskiego. W 1946 roku otrzymał zaocznie dyplom w Aka-
demii Sztuk Pięknych w Warszawie. Pracą dyplomową był m.in. plafon 
namalowany w Willi Janówek w  Klarysewie (obecnie PAN Ogród Bo-
taniczny – CZRB w Powsinie).  Po wojnie był twórcą kanonicznych dzieł 
malarskich socrealizmu, nieco później współtworzył Polską Szkołę Pla-
katu. W  malarstwie i  w  plakacie stosował podobne motywy plastycz-
ne, operował monumentalną, mocną formą, syntetyczną i uproszczoną. 
W 1951 roku otrzymał II nagrodę na 2. Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki 
w Warszawie za obrazy „Lenin w Poroninie” i „Matka Koreanka”. W la-
tach 1953-61 był docentem na warszawskiej ASP. Na Światowy Festiwal 
Młodzieży w Warszawie w 1955 r. razem z H. Tomaszewskim wykonał 

400-metrowy fryz o nowatorskiej jak na lata socrealizmu formie. W 1958 
roku Fangor wspólnie ze Stanisławem Zamecznikiem stworzyli pierwszą 
w sztuce światowej instalację przestrzenną – „Studium przestrzeni” w Sa-
lonie „Nowej Kultury” w Warszawie. 

W 1961 roku wyjechał z Polski. Po kilku latach spędzonych w Europie 
osiedlił się na stałe w USA. Był stypendystą Institute for Contemporary Art 
w Waszyngtonie (1962) i Ford Foundation w Berlinie Zachodnim (1964-
65). W latach 1965-66 wykładał w Bath Academy of Art w Corsham, 
Wiltshire w Anglii, w latach 1966-83 prowadził zajęcia w Farleigh Dic-
kinson University, Madison, New Jork w USA, a w latach 1967-68 pro-
wadził gościnne wykłady na wydziale architektury w Graduate School 
of Design, Harvard University, Cambridge, Massachusetts. W 1970 roku 
miał, jako jedyny jak dotychczas polski artysta, indywidualną wystawę 
w nowojorskim Muzeum Guggenheima. W połowie lat 70. XX w. artysta 
powrócił do malarstwa figuratywnego (studia przestrzenne wnętrz, prace 
typu „obraz w obrazie”), a  także namalował serię obrazów opartą na 
przekazie telewizyjnym, w których wykorzystał efekty wizualne typowe 
dla tego medium. W  1999 roku wrócił do Polski i  do śmierci mieszkał 
w Błędowie k/Grójca. Od 2007 do 2015 roku opracował projekt koń-
cowego wystroju siedmiu stacji II linii metra, które stały się największą 
światową podziemną galerią pop-artu. 

Za swoje osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki otrzymał wiele prestiżo-
wych nagród. Jego prace znajdują  się w największych muzeach i kolek-
cjach w Polsce i na świecie.
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Aby wesprzeć renowację plafonu, można nabyć  
cegiełki w postaci magnesów z Fangorówką  
w cenie 50 zł. 

Zainteresowani mogą także wpłacać darowizny  
na subkonto Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha Fangora:  
53 1240 1040 1111 0011 0161 2538. 
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Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w aukcji obrazów w celu zgroma-
dzenia funduszy na rzecz ratowania zabytkowego plafonu autorstwa Wojcie-
cha Fangora znajdującego się w Willi Janówek w PAN Ogrodzie Botanicznym 
– Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie. 

W tym miejscu od blisko 30 lat organizowane są wystawy artystyczne. Swo-
istym genius loci tego miejsca jest galeria zw. Fangorówką, gdzie goście Ogro-
du mogą podziwiać pierwsze monumentalne dzieło Wojciecha Fangora.
Plafon nadaje naszej galerii wyjątkowy charakter i jest najważniejszym świadec-
twem obecności wielkiego artysty w Powsinie. To tutaj w 1943 roku młody Woj-
ciech Fangor pod kierunkiem prof. Felicjana Szczęsnego Kowarskiego namalo-
wał na suficie ówczesnego salonu „Plejady” – plafon o wymiarach 9 m x 4,5 m, 
jako swoją pracę dyplomową.  
Namalowane przed 77 laty dzieło wymaga jednak jak najszybszej konserwacji. 
Stąd wraz z  Fundacją Promocji Twórczości Wojciecha Fangora i  Kolonią 
Artystyczną wystąpiliśmy z inicjatywą zorganizowania aukcji, z której dochód 
przeznaczony będzie na renowację tego bezcennego dzieła. 
Spośród zgłoszonych na aukcję prac przez artystów, którzy brali udział w wy-
stawach organizowanych w galerii Fangorówka, wybraliśmy trzydzieści. Dodat-
kowo – Fundacja przekazała rysunek Fangora z 1973 roku.  
Pragnę w  tym miejscu serdecznie podziękować wszystkim Artystom, którzy 
wsparli tę inicjatywę i przekazali swoje prace na ten szczytny cel. Jednocze-
śnie zwracam się do Państwa, do miłośników Ogrodu Botanicznego w Powsinie, 
i sympatyków, kolekcjonerów sztuki, szczególnie wielbicieli twórczości Wojcie-
cha Fangora, o wsparcie naszej akcji i udział w licytacji obrazów. 
         

Pawel Kojs – dyrektor
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Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora

Fundacja Promocji Twórczości Wojciecha Fangora została założona w 2015 roku.
Jej celem jest m.in. wspieranie i promowanie twórczości artysty, organizowanie wy-
staw i innych wydarzeń prezentujących twórczość Wojciecha Fangora. Fundacja 
wspiera wybitnie uzdolnionych polskich twórców, finansuje zakup narzędzi i pomocy 
naukowych potrzebnych do rozwoju talentu młodych artystów. Zajmuje się propa-
gowaniem nowych dziedzin sztuki poprzez organizowanie koncertów, wystaw arty-
stycznych, prezentacji, krzewienie kultury i sztuki wśród dzieci i młodzieży.

Aby zintensyfikować działania popularyzujące wiedzę o Wojciechu Fangorze, Fun-
dacja podjęła współpracę z PAN Ogrodem Botanicznym – CZRB w Powsinie w za- 
kresie szerzenia informacji o nim, jego projektach i pomysłach artystycznych. Ale 
niewątpliwie czymś, co połączyło obie te instytucje, jest ocalenie spuścizny Wojcie-
cha Fangora, jaką jest plafon w Willi Janówek. Ze względu na zły stan zachowania 
obiektu podjęto działania, aby jak najszybciej doprowadzić do  rozpoczęcia prac 
konserwatorskich plafonu.

Piotr Patkowski – prezes
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Artbidy

Artbidy.com powstał w 2013 roku jako pierwszy internetowy dom aukcyjny 
na świecie. W naszej ofercie znajdują się dzieła sztuki dawnej, współczesnej 
i nowoczesnej, a także sztuka użytkowa, obiekty kolekcjonerskie i zabytkowe 
nieruchomości. W Artbidy można wystawiać na sprzedaż oraz kupować dzie-
ła sztuki niezależnie czy jest się kolekcjonerem, inwestorem, artystą, czy oso-
bą prowadzącą galerię sztuki. Prowadzimy sprzedaż obiektów (bez prowizji) 
w trybie oferty galeryjnej oraz aukcji. Wypracowywany od 2013 roku model 
przeprowadzania transakcji zapewnia bezpieczeństwo i pełną dyskrecję za-
równo dla sprzedających, jak i kupujących. 
Udział w aukcji charytatywnej na rzecz renowacji plafonu Wojciecha Fangora 
jest dla Artbidy możliwością kontynuowania swojej polityki wsparcia oraz pro-
mocji polskiej kultury i sztuki.

Łukasz Kuca – prezes 

Kolonia Artystyczna 

Kolonia Artystyczna została założona w 2012 roku w Zalesiu Dolnym. 
W  zabytkowym budynku i  pięknym zalesiańskim plenerze organizowane 
są wystawy sztuki, spotkania i koncerty najlepszych artystów. 
W  ciągu 8 lat zorganizowano tam ponad 120 wydarzeń artystycznych, 
w  tym ok. 60 wystaw, kilkanaście koncertów i  wiele spotkań kulturalnych. 
W Kolonii wystawiali swoje prace m.in. Edward Dwurnik, Magdalena Shummer-
-Fangor, Józef Wilkoń, Beata Czapska, Jan Młodożeniec, Jerzy Mierzejewski, 
Jakub Dominik, Anna Buczkowska, Leszek Jampolski i inni.
Tutaj koncertowali m.in. Camerata Vistula, Beatriz Blanco i Marek Walawender, 
Marta Mularczyk i Krzysztof Chalimoniuk, Anna Faber, Sona Matevosyan.
Założycielem galerii i  kuratorem większości wystaw jest Mira Walczykow-
ska, historyk sztuki, organizator wielu wydarzeń kulturalno-artystycznych, 
od 2008 r. koordynator Festiwalu Otwarte Ogrody w Zalesiu Dolnym. 
Nagrodzona wieloma wyróżnieniami za działania na rzecz propagowania 
kultury i sztuki, m.in. wyróżnieniem MKiDN „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 
oraz za działalność społeczną. 
Od 2018 roku Kolonia Artystyczna współpracuje z PAN Ogrodem Botanicz-
nym w  Powsinie, organizując w  Willi Janówek wystawy artystyczne, m.in. 
Magdaleny Shummer-Fangor, Józefa Wilkonia, Jana Seweryna Sokołow-
skiego, Pawła Górskiego, Jolanty Mikuły i Ewy Lasek. Kolonia Artystyczna 
podjęła działania promujące unikatowe dzieło Wojciecha Fangora i w imie-
niu Fundacji Promocji Twórczości Wojciecha organizuje wystawę i aukcję.

Mira Walczykowska
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Jolanta Mikuła

Rocznik 1966. Studiowała w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, 
następnie na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Dyplom otrzymała w 2018 roku w pracowni prof. 
Jarosława Modzelewskiego, z aneksem z tkaniny wykonanym pod 
kierunkiem prof. Doroty Grynczel i dr. hab. Tomasza Milanowskiego. 
Zajmuje się malarstwem sztalugowym na jedwabiu i innych podłożach, 
a także kolażem, asamblażem, linorytem i fotografią.  

Teodora Kurek

Rocznik 1937. Ukończyła Liceum Sztuk Plastycznych w Zamościu, 
następnie studiowała na Wydziale Wychowania Plastycznego w Studium 
Nauczycielskim w Katowicach, później w Instytucie Pedagogicznym 
w Warszawie na Wydziale Wychowania Plastycznego. Jest również 
absolwentką Studium Podyplomowego dla Nauczycieli przy Akademii 
Sztuk Plastycznych  w Warszawie. Członek Związku Polskich Artystów 
Plastyków. Uprawia malarstwo olejne, akwarelowe oraz pastelowe. 
Główna tematyka jej twórczości to : pejzaż, architektura, martwa natura. 

4 maja

2020, olej na płótnie, 
80x80 cm
sygnatura: brak, obraz 
opisany na odwrocie
cena wywoławcza:  
1500 zł

Martwa natura  
z dyniami

2001, olej na płótnie, 
61x50 cm
sygnatura: lewy dolny róg 
T. Kurek 21
cena wywoławcza:  
1000 zł
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Maria Białousz 

Rocznik 1942. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Języczka  
pomarańczowa

2004, olej na płótnie, 
100x100 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg M. Białousz 2004
cena wywoławcza:  
1000 zł

Łąka

2004, olej na płótnie, 
60x73 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg M. Białousz 2004
cena wywoławcza:  
1000 zł
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Jan Dil  (1947-2020)

Artysta uprawiał przede wszystkim malarstwo sztalugowe, choć 
interesowały go również małe formy plastyczne z wykorzystaniem 
pasteli, węgla czy akwareli. 
Od 1998 do 2020 r należał do Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików. Związany był również z Pracownią Malarską 
Jacka Bukowskiego. Brał udział w ponad sześćdziesięciu 
zbiorowych wystawach w kraju i za granicą.

Iwona Ostrowska 

Rocznik 1960. Absolwentka Wydziału Malarstwa na Wydziale  
Sztuk Pięknych UMK w Toruniu. Dyplom z malarstwa w pracowni  
M. Wiśniewskiego. Otrzymała nagrodę Polskiego Radia za prace 
graficzne i II miejsce w konkursie Vidical. Prace prezentuje  
na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.  
Brała udział w festiwalach sztuki w Rzymie, Kustadasi, Brukseli, 
Niemczech, Grecji, Turcji i Tunezji. Jest uczestnikiem plenerów 
międzynarodowych i sympozjów twórczych. Należy do grup 
artystycznych PositiveART, Symfonia, Młodzi Sztuką.

Suszki

2002, olej na płótnie, 
60x73 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg JD02
cena wywoławcza:  
1000 zł

Lipcowa łąka 

2012, olej na płótnie, 
73x65 cm
sygnatura:  
prawy dolny róg Jst
cena wywoławcza: 
1000 zł
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Anna Łącka

Rocznik 1956. Mieszka i pracuje w Warszawie. Członek Związku 
Polskich Artystów Plastyków i ZPAMiG. Od 1998 r. związana 

z pracownią malarską Jacka Bukowskiego. Zajmuje się malarstwem 
i grafiką komputerową. Brała udział w kilkudziesięciu wystawach 

zbiorowych. Autorka jedenastu wystaw indywidualnych. Otrzymała 
wyróżnienie na VIII Biennale ARS’2006 i I nagrodę na IX Biennale 

ARS’2008 w BWA w Rzeszowie.

Kwitnące ogrody 
 
2001, olej na płótnie, 
60x60 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Łącka 01
cena wywoławcza: 
1000 zł

Czerwone kwiaty 

2001, olej na płótnie, 
65x65 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Łącka 01  
cena wywoławcza: 
1000 zł
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Anna Buczkowska 

Rocznik 1943. Specjalizuje się w tkaninie artystycznej, malarstwie, kolażu. 
Studia na ASP w Warszawie ukończyła z wyróżnieniem w 1971 roku, 
w zakresie malarstwa u profesorów: Eibischa, Jurkiewicza i Gierowskiego, 
zaś w zakresie tkaniny – w pracowni profesorów Sadleya, Śledziewskiej 
i Szamańskiego.
Prezentowała swoje prace na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych 
w Polsce, Niemczech, Szwecji, Holandii, Finlandii, Japonii i ponad stu 
wystawach zbiorowych. Jest trzykrotną stypendystką MKiDN (1972,1984, 
1998). Uzyskała także stypendium The Pollock Krasner Fundation w USA.
Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień., m.in. Nagrody MKiDN (1986), 
I nagrody na wystawie Warsztat Tkacki – Kowary, BWA, Wrocław 1992; 
Grand Prix Królowej Fabioli na VI Międzynarodowym Biennale Koronki, 
Bruksela 1994. Wiele jej dzieł znajduje się w zbiorach muzealnych oraz 
w licznych kolekcjach prywatnych w Polsce i za granicą.

Deszczołapy 

2006, olej na płótnie, 
81x60cm
sygnatura: prawy dolny 
róg A. Buczkowska
cena wywoławcza: 
1500 zł

Rajska jabłoń

2011, olej na płótnie, 
60x60 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Caban
cena wywoławcza: 
1500 zł
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Elżbieta Kwiatkowska 

Rocznik 1948. Ukończyła Państwową Szkołę Plastyczną w Warszawie, 
aneks z malarstwa pod kierunkiem prof. J. Prokopiuka. Mieszka i maluje 

w Podkowie Leśnej. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików. Uprawia malarstwo olejne i pastelowe. Jej obrazy znajdują 

się w zbiorach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, Dom Carla 
i Gerharta Hauptmanów w Szklarskiej Porębie, w Muzeum Miejskim 
w Brodnicy, w Malarskiej Kolekcji Florystycznej PAN w Warszawie, 

Galerii Klubu Wojsk Lądowych w Warszawie, w Ratuszu Piedimonte San 
Germano we Włoszech oraz w zbiorach prywatnych.

Dziewanny
 
2006, 
pastel Wna papierze, 
85x85 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg  Anna Chełmicka 
2006
cena wywoławcza: 
1000 zł

Anna Chełmicka

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i w Warszawie. 
Dyplom w pracowni prof. Józefa Mroszczaka i prof. Jerzego 

Tchórzewskiego. Maluje obrazy techniką suchego pastelu.  
Dorobek malarski to 35 wystaw indywidualnych oraz udział w wielu 

wystawach zbiorowych w kraju i za granicą. Ulubionym tematem 
malarskim artystki są: martwa natura impresje kwiatowe.

Irysy

2006, pastel  
na papierze, 85x85 cm
sygnatura: prawy dolny róg  
Anna Chełmicka 2006
cena wywoławcza:  
1000 zł
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Było to moje pierwsze zadanie tego typu (...) za temat obrałem „Plejady”, 
grupę siedmiu mitologicznych kobiet oraz gwiazdozbiór o tej nazwie (...). 

Przy pracy nad plafonem dużo nauczyłem się od Kowarskiego zagadnień 
technicznych. Rodzaj tynku, gruntowanie serwatką, przygotowanie spoiwa 
tempery jajowej, projektowanie w skali, robienie papierowych kartonów 
w skali 1:1, poczem dziurkowanie i przeprószanie węglem konturów itp.  
 
Co do stylu, formy, koloru i tematu pozostawił mi zupełną swobodę (...). 
Dziś zastanawiam się, co mnie skłoniło do sielankowo-rokokowej stylizacji. 
Może to była ucieczka od najstraszniejszego wówczas terroru (...). 

Kowarskiemu oprócz wiadomości technicznych zawdzięczam umiejętności 
budowania monumentalnej formy i mrocznej powagi w stosunku do sztuki.

M. Walczykowska, Wspomnienia o Wojciechu Fangorze, „Przegląd Piaseczyński” nr 60(3), 2015,  
s. 8 cyt. z korespondencji Wojciecha Fangora z autorką.

Plejady – plafon w Willi Janówek, 9 m x 4,5 m
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Krystyna Bachanek 

Rocznik 1939. Pedagog, plastyk, społecznik. Absolwentka Liceum 
Pedagogicznego w Siedlcach i Studium Plastycznego oraz Instytutu 
Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Dyplomy u profesorów Tibora 
Csorby i Marii Uśpieńskiej. Jest założycielką grup twórczych „P-90” 
dla nauczycieli oraz „Kontrasty”. Organizuje plenery, wystawy, pisze 
poezje, fotografuje. Wielokrotnie odznaczana i nagradzana za swoje 
obrazy i działalność społeczną. Prace Krystyny Bachanek znajdują się 
w muzeach w Polsce i za granicą (m.in. w Watykanie).

Kwiaty w ogródku 

2007, olej na płycie, 
55x80 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg K. Bachanek
cena wywoławcza: 
1000 zł

Kamieniec – pola

2006, akwarela na 
papierze, 60x40 cm
sygnatura: lewy dolny róg 
Krystyna Bachanek
cena wywoławcza:  
1000 zł
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Barbara Kowalska

Rocznik 1953. Absolwentka AGH w Krakowie. Malarstwo jest jej pasją 
i zajęciem zawodowym. Ma na swoim koncie szereg wystaw zbiorowych 

i indywidualnych, m.in. w Łazienkach Królewskich w Warszawie, 
Kazimierzu Dolnym, Lublinie. 

Kwiaty polne w 
Ogrodzie Botanicznym 
w Powsinie

2005, olej na płótnie, 
65x50 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Barbara Kowalska
cena wywoławcza: 
1000 zł

Alicja Czebotar-Siemaszko

Rocznik 1944. Studiowała na Wydziale Rzeźby oraz  
na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w pracowni prof. Jerzego 

Jarnuszkiewicza. W tym samym roku otrzymała stypendium 
Ministerstwa Kultury i Sztuki, kolejne stypendium w roku 2000. 

Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem, ceramiką oraz malarstwem. 
Prace artystki znajdują się w zbiorach muzealnych oraz 

w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą. Za osiągnięcia 
artystyczne otrzymała wiele nagród i wyróżnień.

Ptasi dramat

2006, pastel na 
papierze, 50x70 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Alicja Czebotar
cena wywoławcza: 
1000 zł
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Anna Grzybowska

Rocznik 1954. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików. Od 2006 roku związana z pracownią malarską 
Jacka Bukowskiego. Prace prezentowała na trzech wystawach 
indywidualnych i wielu zbiorowych w galeriach w Warszawie, 
Częstochowie, Brodnicy, Łodzi, Krakowie, Kazimierzu Dolnym 
i Ostródzie. Otrzymała II nagrodę na Przeglądzie Twórczości 
Plastycznej ARS 2009 w Rzeszowie.

Jolanta Caban

Rocznik 1962. Studiowała w PWSSP w Łodzi na Wydziale 
Grafiki i na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. Dyplom 
z wyróżnieniem otrzymała w pracowni prof. Rajmunda Ziemskiego 
oraz w pracowni grafiki prof. Romana Artymowskiego. Stypendystka 
Ministerstwa Kultury i Sztuki. W 1992 roku otrzymała stypendium 
rządu Francji, staż odbyła w Szkole Sztuk Pięknych w Montpellier. 
Wystawy indywidualne w Polsce i we Francji, udział w wystawach 
zbiorowych w Polsce, USA, Argentynie. W 1993 roku zdobyła  
II nagrodę w konkursie malarstwa Montfort I’ Amaury. W 2012 roku 
została laureatką II nagrody  w Ogólnopolskim Konkursie Malarskim 
„Triennale z Martwą Naturą” w Sieradzu. 

Na balkonie

2008, olej na płótnie, 
50x50 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg  A. Grzybowska
cena wywoławcza: 
1000 zł

Maki w wazonie

2011, olej na płótnie, 
60x60 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Caban
cena wywoławcza: 
1500 zł
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Barbara Bieńkowska 

Rocznik 1956. Malarstwa uczyła się w pracowni prof. 
Aleksandra Turka. Maluje głównie pejzaże, martwą naturę, 

szczególnie kwiaty. Jej obrazy charakteryzują się pełną 
energii kolorystyką. Maluje także na jedwabiu. Uczestniczyła 

w wystawach indywidualnych i zbiorowych. Jest członkiem 
Związku Artystów Plastyków w Warszawie.

Julian Henisz (1944-2018)

Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. 
Zajmował się malarstwem i rysunkiem oraz ceramiką i witrażem 

dla architektury. Otrzymał wyróżnienie i I nagrodę zespołową 
na ogólnopolskim konkursie na malarstwo ścienne dla  gmachu 

AWF w Warszawie (witraż 1969/70). Był członkiem Związku 
Polskich Artystów Plastyków (sekcja malarska) oraz ZPAP Polska 
Sztuka Użytkowa, a także członkiem Grupy Piaseczno i Triady. 

Wykonał liczne projekty i realizacje zespołowe i indywidualne dla 
architektury świeckiej i sakralnej. Prace swoje prezentował  

na wielu wystawach w Polsce i za granicą. Jego obrazy znajdują 
się w licznych kolekcjach, głównie prywatnych.

Pole mostowe  
– Cieszyca nad Wisłą

2003, pastel na papie-
rze, 30x40 cm
sygnatura: lewy dolny róg 
J. Henisz 2003
cena wywoławcza: 
1000 zł

Misa z jabłkami

2012, olej na płótnie, 
60x70 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Bieńkowska 2012
cena wywoławcza: 
1000 zł
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Adam Kunikowski 

Rocznik 1950. Członek Związku Polskich Artystów 
Malarzy i Grafików. Uprawia głównie malarstwo 
sztalugowe. Najchętniej podejmuje tematy krajobrazu, 
martwej natury, scen rodzajowych i batalistycznych. 
Laureat wielu nagród i wyróżnień, uczestnik plenerów 
i przedsięwzięć artystycznych. Prezentował swoje 
malarstwo na ponad dwustu wystawach zbiorowych 
i indywidualnych w Polsce i za granicą, m.in. 
w Niemczech, Francji, Japonii i Włoszech. Prace artysty 
znajdują się w muzeach i kolekcjach prywatnych.

Warszawa  
– Kościół św. Anny

2006, olej na płótnie, 
50x40 cm
sygnatura: lewy dolny róg  
A. Kunikowski
cena wywoławcza: 
1000 zł

Ryszard Materka

Rocznik 1942. Członek Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików.

Malwy 

2003, olej na płótnie, 
73x73 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg R. Materka 03
cena wywoławcza: 
1000 zł



23

Leokadia Nastały

Rocznik 1932. Absolwentka Państwowego Liceum 
Technik Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. 

Założycielka Grupy Piaseczno przy Centrum Kultury 
w Piasecznie. Od 2003 roku członek stowarzyszenia 
Twórców Sztuk Plastycznych „Triada” w Konstancinie. 

W 2007 roku otrzymała nagrodę Powiatu Piaseczyńskie-
go w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechnia-
nia i ochrony kultury. Uczestniczyła w wielu wystawach 

indywidualnych  i zbiorowych. Jej prace znajdują się 
w muzeach i zbiorach prywatnych w Polsce i za granicą.

Ryszard Gbiorczyk

Rocznik 1940. Absolwent UMCS w Lublinie. Po ukończeniu studiów 
na UMCS w Lublinie pomagał ojcu w odnawianiu kościołów, 

wykonywaniu polichromii i restaurowaniu rzeźb. Pierwszą wystawę 
zaprezentował w 1961 roku, a potem swoje prace przedstawiał 

na kilkudziesięciu wystawach w całym kraju i za granicą – 
w Chorwacji, Niemczech, Francji, Włoszech, Wielkiej Brytanii 
i Stanach Zjednoczonych. Maluje głównie pejzaże oraz różne 

formy architektury – zamki, pałace, stare domy, dwory i dworki, 
kościoły i cerkwie, kapliczki czy młyny wodne i wiatraki.  

Jego prace znajdują się w licznych kolekcjach prywatnych 
w Polsce i za granicą.

Cerkiew  
w Żegiestowie

2005, olej na płótnie, 
60x50cm
sygnatura: lewy dolny 
róg L. Nastały 2005
cena wywoławcza: 
1000 zł

Dwór polski – jesień

2001, olej na płótnie, 
100x70 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Gbiorczyk R. 2001
cena wywoławcza: 
1500 zł
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Jaskółcze ploteczki

2016, pastel na papierze, 
40x30 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Magritta 2016
cena wywoławcza: 
1000 zł

Małgorzata Kępka pseud. Magritta 

Rocznik 1952. Jest absolwentką Wydziału Filozofii 
UW.  Maluje od 1982 roku. Jej prace znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce, Francji, Anglii, 
Holandii, Austrii, USA, Kanadzie  i Japonii. Twórczość 
Magriity była prezentowana na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w Polsce i we Francji. 
Najchętniej maluje pastelami na papierze.

Gęsiareczka

2002, pastel na papie-
rze, 115x83
sygnatura: prawy dolny 
róg Magritta 2002
cena wywoławcza: 
1000 zł
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Magdalena Shummer-Fangor

Rocznik 1930. W latach 1957-60 studiowała historię sztuki  
na Uniwersytecie Warszawskim. Prawie połowę życia spędziła 

za granicą razem z mężem Wojciechem Fangorem – na początku 
lat 60. XX w. w Europie, a potem w latach 1966-1998 w Stanach 

Zjednoczonych. Wystawiała swoje prace głównie w Nowym Jorku, 
ale także w Paryżu, Genewie i Berlinie. W Polsce brała udział 

w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych, m.in. w 2014 r. 
w wystawie zbiorowej „Adoracja słodyczy” w Zachęcie. Maluje 

głównie techniką olejną na płycie, płótnie i blasze stalowej. Tema-
tyka, jaką najchętniej podejmuje, to zwierzęta, portrety, martwa 

natura. Określa swój styl jako poetycki realizm.

Paweł Górski

Rocznik 1955. Studiował na Wydziale Architektury Wnętrz 
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Uprawia malarstwo 

abstrakcyjne, rysunek, grafikę użytkową, ilustrację oraz projektuje 
wnętrza. Malarstwo Pawła Górskiego operuje charakterystycznymi 
dla koloryzmu plamami barwnymi. Na przestrzeni lat w twórczości 
artysty daje się zaobserwować stopniowe rozjaśnienie stosowanej 

palety kolorystycznej. Obrazy stały się bardziej intensywne, 
a kreska artysty zyskała jednocześnie ekspresję i spontaniczność. 

Artysta prezentował swoje prace na wielu wystawach 
indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Kosmos 3

2019, pastel na papierze, 
80x100 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg P. Górski 19
cena wywoławcza:
1000 zł

Ptaki na drzewie

2018, olej na płycie, 
60x50 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg M. Shummer, praca 
opisana na odwrocie
cena wywoławcza: 
3000 zł
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Józef Wilkoń

Rocznik 1930. Ilustrator, malarz, rzeźbiarz, twórca plakatów 
i scenografii teatralnych. Studiował malarstwo na ASP 
w Krakowie (dyplom 1955) oraz historię sztuki na UJ (dyplom 
1954). Zilustrował ponad dwieście książek dla dzieci 
i dorosłych w kraju i za granicą. Jest także autorem tekstów  
do kilkunastu książek dla dzieci. Jest laureatem wielu 
prestiżowych nagród i wyróżnień w Polsce i za granicą.
Artysta prezentował swoją twórczość na kilkudziesięciu 
wystawach indywidualnych w wielu galeriach oraz muzeach 
w Polsce i na świecie, takich jak m.in. Centrum Pompidou 
w Paryżu (1989), Zachęta w Warszawie (2006),  Galeria 
Opera w Teatrze Narodowym w Muzeum Miasta Gdyni, 
a także w Galerii Albus w Seulu w Korei Południowej (2017). 
Prace Wilkonia znajdują się w wielu kolekcjach prywatnych 
oraz w zbiorach muzealnych, m.in. w Moulins we Francji, 
Oshima i Azumino w Japonii i w wielu muzeach w Polsce.

Ewa Lasek

Rocznik 1953. Absolwentka ASP w Warszawie.  
Dyplom w pracowni prof. Juliusza Bursze (1978).  
Zajmuje się malarstwem sztalugowym, monumental-
nym, rysunkiem i ilustracją. Pasjonuje się technikami 
starych mistrzów. Najchętniej podejmuje tematykę 
animalistyczną. Jej prace znajdują się głównie  
w kolekcjach prywatnych w kraju i zagranicą. Brała 
udział w wielu wystawach w Polsce i za granicą. 

Konie

2019, gwasz na papierze, 
62x50 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg JWilkoń
cena wywoławcza: 
5000 zł

Żurawie  
– rozlewiska Warty

2018, olej na płótnie,  
50x70 cm
sygnatura: prawy dolny 
róg Ewa Lasek
cena wywoławcza: 
3000 zł
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kompozycja bez tytułu

sygnatura: prawy dolny róg Fangor 73
z tyłu naklejka z galerii Chalette International, New York

prezentowany w albumie: Fangor – prace na papierze
w kolorze, Atak Warszawa 2007, pod nr 121 jako „Fale”. 

cena wywoławcza:
35 000 zł

Wojciech Fangor

Malarz, grafik, plakacista, rzeźbiarz, 
autor wielu projektów architektoniczno-

urbanistycznych i scenografii. Jeden 
z ostatnich „wielkich mistrzów”  

XX wieku. Debiutujący tuż po II wojnie 
światowej, często zmieniał styl – tworzył 

malarstwo zarówno figuratywne, jak 
i abstrakcyjne. Jego plakat z 1953 roku 

uznawany jest za przełomowy w dziejach 
Polskiej Szkoły Plakatu. W 1958 roku 

stworzył pierwszą w sztuce światowej 
instalację przestrzenną. Na początku lat 60. 

XX w. zasłynął pulsującym malarstwem – 
abstrakcyjnymi obrazami, dającymi wrażenie 

ruchu. Jego eksperymenty malarskie były 
prekursorskie nie tylko w polskiej, ale 

i w światowej sztuce. 
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Jolanta Mikuła – 4 maja      8
Teodora Kurek – Martwa natura z dyniami    8
Maria Białousz – Łąka      9
Maria Białousz – Języczka pomarańczowa    9
Jan Dil – Suszki     10
Iwona Ostrowska – Lipcowa łąka    10
Anna Łącka – Czerwone kwiaty    11
Anna Łącka  – Kwitnące ogrody     11
Anna Buczkowska – Deszczołapy   12
Anna Buczkowska– Rajska jabłoń   12
Anna Chełmicka – Irysy    13
Elżbieta Kwiatkowska – Dziewanny   13
Krystyna Bachanek – Kwiaty w ogródku  16
Krystyna Bachanek – Kamieniec – pola  16
Barbara Kowalska – Kwiaty polne  
w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie    17

Alicja Czebotar-Siemaszko – Ptasi dramat  17
Anna Grzybowska – Na balkonie   18
Jolanta Caban – Maki w wazonie   18
Barbara Bieńkowska – Misa z jabłkami  19
Julian Henisz – Pole mostowe – Cieszyca nad Wisłą 19
Adam Kunikowski – Warszawa – Kościół św. Anny 20
Ryszard Materka – Malwy    20
Leokadia Nastały – Cerkiew w Żegiestowie   21
Ryszard Gbiorczyk – Dwór polski – jesień   21
Małgorzata Kępka pseud. Magritta – Jaskółcze ploteczki 22
Małgorzata Kępka pseud. Magritta – Gęsiareczka 22
Magdalena Shummer-Fangor – Ptaki na drzewie 23
Paweł Górski – Kosmos 3    23
Józef Wilkoń – Konie    24
Ewa Lasek – Żurawie – rozlewiska Warty  24
Wojciech Fangor – kompozycja bez tytułu  25

Wykaz prac zgłoszonych na aukcję:
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Wojciech Fangor, Janówek, 1943 r.



Opracowanie merytoryczne: Mira Walczykowska
Opracowanie graficzne: Weronika Ratajska
Korekta i redakcja: Małgorzata Szymańczyk
Zdjęcia: Agnieszka Deluga-Góra, Jan Marcinkiewicz (zdjęcie plafonu)

Wydawca: PAN Ogród Botaniczny – CZRB w Powsinie
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patroni medialni


